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دبیر مجمع تشخیص مصلحت :
 عربستان از مرز شرارت به دیوانگی

رسیده است و باید تنبیه شود

غفوری فرد ، نماینده ادوار مجلس : 
احمدی نژاد در انتخابات کنار نمی رود 

اما شانسی برای پیروزی ندارد

وزیر خارجه : 
مردم ایران در انتظار دیدن

نتایج توافق هسته ای هستند

جلیلی هم بود چاره ای جز توافق نداشت /  روحانی شکست برجام را بپذیرد / تابش: سخنان سیف در آمریکا گالیه بود / گزارش وزارت خارجه بی فایده است / تالش رقبا برای ایجاد اختالف در ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل / صفحه 2

 صفحه 2 صفحه 2 صفحه 2

 جذب نیرو در آموزش و پرورش
و  آموزش  وزیر  ابتدایی  آموزش  معاون  دیمه ور 
پرورش در گفتگو با فارس، گفت: ۱۴ هزار و ۵۰۰ 
فرهنگیان  دانشگاه  فارغ التحصیالن  جمع  از  نیرو 
در  جدید  تحصیلی  سال  طی  استخدامی  آزمون  و 

مقطع ابتدایی به کارگیری می شوند.

 یارانه فروردین خانواری حذف نشده
فارس: میدری معاون وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
در  خانوارها  از  برخی  چرا  که  این سوال  به  پاسخ  در 
فروردین ماه از لیست یارانه بگیران حذف شده اند،گفت: 
در  و  است  نشده  حذف  خانواری  هیچ  فروردین   در 

صورت وجود چنین موضوعی قابل پیگیری است.

آغاز ارائه تسهیالت خرید کاال 
بولتن نیوز: طرح حاتم)حمایت از تولید داخلی( با هدف 
اعطای تسهیالت خرید کاال از سوی یکی از بانک ها 
به مرحله اجرا در آمد. ابراهیمی مدیرعامل بانک انصار 
از دستور و موافقت رئیس کل  بانک مرکزی برای اجرای 
طرح حاتم، به عنوان نخستین طرح عملیاتی سالجاری 

در حمایت از تولید داخلی  خبر داد. 

 اعزام به خدمت فارغ التحصیالن 
دانشگاه ها در اردیبهشت 95

ایرنا-سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی مشموالن 
به  آماده  برگ  دارای  که  ها  دانشگاه  التحصیل  فارغ 
به خدمت  را  اردیبهشت 9۵ هستند  تاریخ  به  خدمت 
فراخواند.سازمان وظیفه عمومی ناجا اعالم کرد: تمام 
اعزام  تاریخ  التحصیل دانشگاهی که  فارغ  مشموالن 
آنان یکم اردیبهشت 9۵ است، موظفند  اول اردیبهشت  
برگ  در  سازمان  این  توسط  که  ساعتی  و  محل  در 

معرفی نامه اعالم شده ، حضور یابند.

تسهیالت »چک«ی برای فعاالن اقتصادی استان
رئیس بخش خارجی اتاق بازرگانی چک : بانک های ما تسهیالت خوبی را به فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی خواهند داد / صفحه 8

استاندار :
خراسان جنوبی آماده 

بهره مندی از ماشین آالت 
جمهوری چک برای فرآوری 

مواد معدنی است
صفحه 7

چقدر دلتنگ حضورت هستیم!

سمیـرا  جـان 
دو سال در فراقت با اندوه بسیار سپری شد. 

عصر سی و یکم فروردین ماه با چشمانی اشکبار
 و داغی بر سینه نبودنت را بر سر مزارت به سوگ می نشینیم.

پدر، مادر، همسر، خواهر، برادر 
و خانواده های نداف مقدم و افتاده

)هوالباقی(
التهاب درد ، همیشه سخت و طاقت فرساست. آری طبیعت 
آدمی این است، درد را آن گونه التیام می بخشد که گویی 
هنوز همه چیز بر سر جایش باقیست. اتاقش هنوز پر است 
از عطر خاص و بوی تنش. مگر می شود با چهل شب و روز 

بعد از رفتنش آن را هم با خود ببرد؟
لبخندهای تمام نشدنی اش ، گزیده گفتن های پر معنی اش

و خاطرات به یاد ماندنی اش نخواهند گذاشت  
این درد در سینه آرام گیرد.

گله از تقدیر نباید، شکایت از روزگار هم نشاید، اما بدون 
اغراق حکایت این روزهای ما در  سوگ نشینان پدر را مرهمی چون حضور شما می طلبد. 

روزهای سخت از دست دادن  بی نظیرترین پدر دنیا به چهل رسید، آن هم در شبی که
 بی نظیرترین اسوه مردانگی عالم هستی

 حضرت علی )ع( دیده به جهان می گشاید. لذا به مناسبت چهلمین روز درگذشت

 شادروان حاج حسین مالئی
 جلسه ترحیمی پنجشنبه 95/2/2 از ساعت 16 الی 17 در محل حسینیه گازاریها 

منعقد می گردد، تشریف فرمایی شما سروران ارجمند موجب آرامش روح آن مرحوم
خانواده مرحوم مالئیو امتنان بازماندگان خواهد بود. بعد تو ثانیه شد ساعت و ساعت شد سال

مانده ام این همه طاقت زکجا آمده است
سی و یکم فروردین ماه، مصادف است با هفتمین بهار 

عروج ملکوتی عزیزمان

 نرگس باللی مود 
که یاد همیشه جاویدش را گرامی می داریم. 

از طرف عزیزانت

به اطالع همشهریان عزیز می رساند: به مناسبت هفتمین روز درگذشت

 حاج کربالیی حسین الهی مولید
جلسه ترحیمی امروز سه شنبه 95/1/31

از ساعت 17.15 الی18.15 در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی(
برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند مزید امتنان می باشد.

خانواده های الهی وسایر بستگان

به مناسبت اولین سالگرد درگذشت پدر عزیزمان شادروان

 کربالیی میرزا غالمرضا رضائی ُگل
 جلسه یادبودی امروز سه شنبه 95/1/31 از ساعت 5 الی 6 بعدازظهر 

در محل مسجد مرتضوی برگزار می گردد
تشریف فرمایی شما سروران گرامی موجب امتنان است.

خانواده های: رضائی ، سرافرازی و سایر بستگان

     جناب آقایان یتیمی
درگذشت خواهر گرامی تان مرحومه کنیز یتیمی

 را خدمت شما و همه بازماندگان تسلیت عرض نموده، به اطالع کلیه همشهریان عزیز می رساند: 
مراسم سومین روز درگذشت آن مرحومه امروز سه شنبه 95/1/31 از ساعت 4 الی5 بعدازظهر 

در محل هیئت ابوالفضلی)مصلی( برگزار می گردد، حضور شما سروران ارجمند موجب امتنان می باشد.

موسسه خیریه هیئت ابوالفضلی ، داراالیتام حضرت ابوالفضل )ع(

جناب آقای اله نظر اسعدزاده
رئیس محترم اتاق تعاون استان خراسان جنوبی

با نهایت تاسف درگذشت شادروان

حاج اسدا... بیک اسعدزاده
را حضور جناب عالی و خانواده محترم تسلیت عرض می نماییم و خود را در غم شما شریک می دانیم.

اتاق اصناف مرکز استان

جناب آقای
 دکتر سید مهدی رمضانی

انتصاب شایسته جناب عالی را به سمت 

نماینده وزیر و مدیر کل امور اقتصادی و دارایی 
خراسان  رضوی

که نشان از لیاقت و شایستگی شماست، تبریک عرض نموده 
توفیق و موفقیت شما را از خداوند منان آرزومندیم.

کارکنان اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس بشیری زاده  فرماندار محترم و محبوب شهرستان درمیان
جناب آقای مهندس دشتی  مدیرعامل محترم شرکت گاز استان خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس هاشمی
رئیس محترم امور مهندسی و اجرای طرح های شرکت گاز خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس آرمان  رئیس محترم اجرای طرح های شرکت گاز خراسان جنوبی
جناب آقای مهندس محمد جانی درمیان  شهردار محترم گزیک

بدینوسیله زحمات، تالش ها و پیگیری های ارزنده شما سروران ارجمند و همکاران محترم تان 
در اجرای پروژه گازرسانی به شهر مرزی گزیک را ارج نهاده و از خداوند تبارک و تعالی برای شما بزرگواران

 توفیق روز افزون مسئلت دارم.
کنیز نوری - رئیس شورای اسالمی شهر گزیک

والباقی
ه

آگهی مزایده )مرحله اول(

شهرداری بیرجند درنظر دارد برابر مصوبه 94/459/ش - 94/3/7 
شورای اسالمی شهر بیرجند و با رعایت آئین نامه معامالت 
شهرداری تهران مصوب 1355 و قانون اصالح و تسری آن 
بر مراکز استان ها نسبت به واگذاری امالک خود به شرح 
ذیل از طریق آگهی مزایده به صورت اجاره برای مدت 

 دو سال اقدام نماید. لذا از کلیه متقاضیان واجدشرایط شرکت در مزایده دعوت 
می شود حداکثر تا پایان وقت اداری شنبه مورخ 95/2/11 جهت دریافت فرم و 
اسناد شرکت در مزایده به واحد امالک شهرداری مرکزی واقع در میدان ابوذر 
مراجعه فرمایند. زمان برگزاری جلسه مزایده یکشنبه مورخ 95/2/12 می باشد. 

ضمنا شهرداری در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار خواهد بود.
ارائه مجوزات الزم و پروانه کسب معتبر برای شغل مورد نظر الزامی است.

1-کیوسک ابتدای خیابان مدرس - سمت چپ )محصوالت فرهنگی( 
مبلغ پایه مزایده: 7/000/000 ریال

2- کیوسک مطبوعاتی میدان ابوذر- جنب اتوبوسرانی    
مبلغ پایه مزایده: 3/100/000 ریال  

3- طبقه فوقانی بانک شهر
مبلغ پایه مزایده: 9/000/000 ریال

4- یک باب مغازه واقع در میدان امام خمینی )ره( جنب بانک ملت  
مبلغ پایه مزایده: 15/000/000 ریال

شهرداری بیرجند
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رئیس سازمان آموزش و پرورش استثنایی کشور گفت: مجوز »اجرای طرح سنجش سالمت جسمانی و آمادگی تحصیلی نوآموزان بدو ورود به دبستان در نیمه 
اردیبهشت« برای استان ها با اولویت مناطق گرمسیری، صادر شد.قدمی در گفتگو با فارس گفت: در پایگاه های سنجش، نوآموزان از نظر بینایی و دید رنگ، شنوایی 
و گفتار، جسمی و حرکتی، اندازه توده بدنی، نسبت قد و وزن، بهداشت دهان و دندان، پوست و مو، اختالالت رفتاری و معاینات عمومی مورد بررسی قرار می گیرند.

 مجوز »اجرای طرح سنجش کالس اولی ها در نیمه اردیبهشت« برای استان ها صادر شد

تسنیم: معاون برنامه ریزی سازمان راهداری و حمل 
و نقل جاده ای گفت: از ماه خرداد کارت سوخت 
خودروهای حمل و نقل عمومی که بیمه اجباری 
شخص ثالث ندارند شارژ نخواهد شد. شهرام آدم 
نژاد افزود: سهمیه پایه در اردیبهشت در پنج پیمانه 

به کارت هوشمند سوخت منتقل می شود که پیمانه 
اول غیر برخط و مابقی به صورت برخط شارژ می 
شود و رانندگان توجه داشته باشند در صورت شارژ 
نشدن کارت سوخت به جایگاههای برخط مراجعه 
کنند. وی گفت : هدف مصوبه تخصیص سوخت 

بر مبنای پیمایش این است که متناسب با تردد 
عملکردی  سهمیه  و  شود  داده  سوخت  ناوگان، 
ناوگان سی تا چهل تن از 7200 لیتر به 9 هزار لیتر 
و مینی بوسها از 1800 لیتر به 2400 لیتر افزایش 
داده شده است.وی افزود: در اردیبهشت سهمیه پایه 

ناوگان مسافری دیزل برای ناوگان ساماندهی نشده 
کاهش می یابد. بر این اساس سهمیه پایه ناوگان 
مسافری دیزل برای ظرفیت تا 20 نفر از 1500 
لیتر به 1350 لیتر و برای ظرفیت باالی 40 نفر 

از 4700 لیتر به 3700 لیتر کاهش خواهد یافت.

اولتیماتوم درباره خودروهای فاقد بیمه شخص ثالث 

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به اینکه با حمایت 
از مشاغل خرد گشایش بیشتری در اشتغال خواهیم داشت، 
گفت: چنانچه دست دولت باز شود اعتباری ویژه به مسکن 
با  اجتماعی اختصاص داده می شود. علی ربیعی در گفتگو 
شد،  خواهد  انجام   95 سال  در  که  اقداماتی  مورد  در  مهر، 
دنبال  را  سالمت  بیمه  کیفی سازی  جاری  سال  در  افزود: 
خواهیم کرد به طوری که طی دو سال گذشته اقدامات الزم 
برای فراگیری آن انجام دادیم و توانستیم حدود 11 میلیون 
قطعًا  در سال 95  اینکه  به  اشاره  با  کنیم. وی  بیمه  را  نفر 
گشایش بیشتری در زمینه اشتغال خواهیم داشت، گفت: بر 
اساس اعتبار اختصاص داده شده در الیحه بودجه، از مشاغل 
خانگی و خرد حمایت می کنیم و با خوشه بندی و زنجیره  ای 
کردن این مشاغل تا ۶00 هزار شغل ایجاد خواهیم کرد که 
امیدواریم محقق شود. وریر رفاه به سازمان بیمه سالمت نیز 
رفع مشکالت  منظور  به  بیمه سالمت  کرد:  اظهار  و  اشاره 

اعتباری خود، اقداماتی چندجانبه در جهت کاهش و کنترل 
هزینه های خود در سال گذشته انجام داده که در سال 95 نیز 
آن را ادامه خواهد داد تا بتوانیم یک برنامه ریزی جدی برای 
گفت: طرحی  دهیم. وی  انجام  آن  اعتباری  رفع مشکالت 
اجرا کردیم که بر اساس آن برخی موارد غیرشفاف، مشخص 
شد و به منظور جبران مشکالت آن، سعی می کنیم پرداخت 
بدهی ها به این سازمان را نیز به روز کنیم. ربیعی همچنین 
به برنامه های سازمان تامین اجتماعی نیز اشاره کرد و گفت: 
تامین اجتماعی در سال جاری رویه های جدی تری برای به 
خواهد  انجام  قرارداد  طرف  مراکز  پرداختی های  کردن  روز 
بانک  با  همکاری  قرارداد  قبل  سال  رابطه  همین  در  و  داد 
رفاه منعقد کرده است. وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در 
چنانچه  جاری  سال  در  کرد:  تاکید  اجتماعی  مسکن  مورد 
دست دولت باز شود اعتبارات ویژه ای به مسکن اجتماعی 

بازنشستگان اختصاص خواهیم داد.

 گشایش دِراشتغال باحمایت از مشاغل خرد؛ ایجاد ۶۰۰ هزار شغل در سال۹۵

اعمال محدودیت  برای بیسوادان به کجا رسید؟،حبس و جریمه والدینی که مانع تحصیل کودک می شوند

رئیس سازمان نهضت سوادآموزی درباره اعمال محدودیت های قانونی برای بیسوادان که قرار بود از سال 95 اجرا شود، گفت: هنوز این موضوع تعیین 
تکلیف نشده و اکنون در دست بررسی و گفتگو میان مجلس و دولت است و امیدواریم سریعتر به نتیجه برسد.باقرزاده در گفتگو با ایسنا، درباره تعیین 
تکلیف محدودیت های قانونی بیسوادی اظهار کرد: هنوز این موضوع تعیین تکلیف نشده است.وی افزود: در اسفند سال 
93 مصوبه ای در این خصوص داشتیم که بر ممنوعیت صدور گواهینامه رانندگی و عدم صدور پروانه کسب برای بیسوادان 
در این مصوبه تاکید شده است. همچنین اگر قرار است افرادی تحت پوشش نهادهای حمایتی بروند باید همزمان تحت 
پوشش سوادآموزی نیز قرار بگیرند.وی با اشاره به اینکه مجلس به بخشی از این مصوبه ایراد گرفته است، گفت: البته دولت 
نیز به این ایراد پاسخ داده اما هنوز نمی شود گفت که این مصوبه الزم االجراست یا رد شده است و در واقع اکنون در دست 
بررسی و گفتگو میان مجلس و دولت است و امیدواریم سریعتر به نتیجه برسد.باقرزاده همچنین درخصوص اجرای قانون 
جریمه اولیایی که از رفتن فرزندشان به مدرسه ممانعت می کنند، گفت: ماده 4 قانون حمایت از کودک و نوجوان در سال 1381 تصویب شد و از همان زمان 
الزم االجراست، بر این اساس اگر والدین یا هر شخص دیگری مانع ورود کودک به مدرسه شوند، آموزش و پرورش یا هر شخص دیگری که شاهد موضوع 
است باید موارد را اطالع دهد.وی افزود: دادگاه نیز موظف به تشکیل پرونده است، اگر موضوع حل و فصل نشود مجازات سه ماه و یک روز تا شش ماه 

حبس و جریمه نقدی یک میلیون تومانی در قانون پیش بینی شده است، البته اکثر موارد در دادگاه حل و فصل می شود .

 با یک ساعت کار در هفته شاغل نمی شویم 
 

اعالمی  بیکاری  نرخ  است:  معتقد  کشور  کار  اسالمی  شوراهای  عالی  کانون  دبیرکل 
پایین تر از آن چیزی است که در جامعه احساس می شود و باید سیاستهای اشتغال مناسب 
شود.  پیش بینی  کشور  اقتصاد  و  کار  بازار  وضعیت  با 
با ایسنا، درباره تفاوت آمار بیکاری  پورموسی در گفتگو 
مرکز آمار ایران و مراجع دیگر اظهار کرد: متاسفانه نرخ 
بیکاری در کشور زیاد شده و نمی توان کسی را که در 
نامید در حالی که  هفته یک ساعت کار می کند شاغل 
کارگری که هفته ای کار می کند کارگر محسوب نمی شود. 
وی با بیان اینکه حفظ اشتغال موجود مهمتر از توسعه و ایجاد بنگاههای اقتصادی است، 
اظهار کرد: البته ایجاد اشتغال و حفظ اشتغال الزم و ملزوم هم هستند ولی در شرایط 
کنونی نیاز به حفظ اشتغال موجود و تقویت و حمایت بنگاههای قدیمی داریم تا فرصتهای 

شغلی را از دست ندهیم و کارگران با سابقه باال از کار بیکار نشوند. 

گزارش وزارت خارجه بی فایده است 

درباره  ، گزارش وزارت خارجه  تهران  نماینده  رسایی 
و  کلی  گزارشی  را  ملی  امنیت  کمیسیون  به  برجام 
بی فایده خواند و گفت: گزارش باید متناسب با 9 بند 
نامه رهبری تهیه شده و به مجلس ارائه شود. نماینده 
مردم تهران از رئیس جلسه خواست که به کمیسیون 
بازگرداند  را  امنیت ملی بگوید گزارش وزارت خارجه 
نامه  بند  با هر  و در اصالح آن دقیقا بگوید متناسب 

 رهبری چه پیشرفت هایی صورت گرفته است ؟.
تابش: سخنان سیف در آمریکا گالیه بود

مجلس  در  اردکان  مردم  نماینده  تابش  محمدرضا 
آمریکا  در  سیف  سخنان  مورد  در  اسالمی  شورای 
رئیس  گفت:  سخنان  این  به  داخلی  واکنش های  و 
بانک مرکزی این سخنان خود را در قالب ابراز گالیه 
بیان کرده است و این ابراز گالیه نیز درست بود زیرا 

آمریکایی ها در اجرای تعهداتشان تعلل می کنند.

احمدی نژاد شانسی در انتخابات ندارد

خصوص  در  مجلس  ادوار  نماینده   ، فرد  غفوری 
حضور احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری 9۶ 
گفت : من فکر می کنم ایشان کنار نمی رود و حتما 
فعال خواهد بود. قاعدتا ایشان عالقه دارند به قدرت 
برگردد و غیرطبیعی است که ایشان کال از سیاست 
کنار بکشد. ایشان حتما خواهد بود و اینکه آیا شانسی 

خواهد داشت من برای ایشان شانسی قائل نیستم.
 

جلیلی هم بود چاره ای جز توافق نداشت

محمود سریع القلم با اشاره به جایگاه ریاست جمهوری 
و نقش آن در حکومت گفت: اگر در خرداد 92 سعید 
جلیلی رئیس جمهور می شد شاید دیگر  2 سال منتظر 
نمی ماندیم تا توافق هسته ای امضا شود. وی افزود: 
این ادعا بر این اساس است که جلیلی هم باید دولتی را 
در دست می گرفت که حدود 250 تا 300 هزار میلیارد 
تومان به بخش های مختلف بدهکار است و 90 درصد 
بودجه کشور را صرف هزینه های جاری می کند. تمام 
راهی جز همان  جلیلی  این مسائل سبب می شد که 

راهی که امروز روحانی پیموده است، نداشته باشد.
 

روحانی شکست برجام را بپذیرد

 رئیس مرکز مطالعات ژرفا گفت : بد عهدی آمریکایی ها 
جمهور  رئیس  و  کابینه  بین  که  است  شده  سبب 
شکاف بیفتد که یک نمونه آن افشاگری آقای سیف 
کرد:  تاکید  البته  وی  بود.  مرکزی  بانک  کل  رئیس 
شکاف بین کابینه و رئیس جمهور به مصلحت کشور 
برجام  شکست  واقعیت  باید  جمهور  رئیس  و  نیست 
از این روی آن مانور ندهد. صالح  را بپذیرد و بیش 
اسکندری با اشاره به آمادگی بخش خصوصی کشور 
در کمک به دولت برای تحقق شعار اقدام و عمل در 
رئیس  و  کابینه  بین  افزود: شکاف  مقاومتی،  اقتصاد 

جمهور به مصلحت کشور نیست.

محسن رضایی: عربستان باید تنبیه شود

اضافه  در  سعودی  عربستان  اهانت  رضایی  محسن 
کردن 4 بند در بیانیه پایانی اجالس سران کشورهای 
عضو سازمان همکاری اسالمی را بدعتی نوین دانست 
و تنها راهکار جلوگیری از این بی حرمتی ها نسبت به 
کشورمان را تنبیه متناسب از سوی ایران قلمداد کرد. 
وی گفت : رفتار عربستان سعودی از مرز شرارت به 
مرز دیوانگی رسیده است و اگر این دیوانه شرور تنبیه 

 نشود، این اهانت ها ادامه خواهد داشت. 
عارف: تالش رقبا برای ایجاد اختالف در 
ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل

عارف با اشاره به تالش رقبا برای ایجاد اختالف میان 
ائتالف اصالح طلبان و اصولگرایان معتدل، تأکید کرد: 
ما ائتالف امید را حتما حفظ می کنیم و این یک تعهد 
اخالقی بوده و میثاقی است که با کاندیداها داشتیم که 

حضور جدی در این فراکسیون داشته باشند .

ادعای مضحک اوباما در مقابله با داعش

رئیس جمهور آمریکا اخیرا پس از دیدار با مقامات سیا 
مدعی شده که کشورش در مقابله با گروه تروریستی 
داعش دستاوردهای قابل توجهی داشته است.بر پایه 
گزارش نیویوریک تایمز، وی همچنین گفته است: در 
حال حاضر تمرکز آمریکا بر برچیده شدن و شکست 
که  است  گفته  همچنین  اوباما  است.  داعش  شبکه 
زیادی  شمار  و  گرفته  قرار  دفاعی  موضع  در  داعش 
از فرمانده هان و سرکردگان این گروه تروریستی نیز 
محدود شده  نیز  گروه  این  مالی  منابع  و  کشته شده 
است. این در حالیست که خود اوباما نیز اذعان کرده 
که داعش هنوز توانایی بروز خشونت وحشتناک علیه 
بیگانگان را دارد و نظرسنجی انجام گرفته توسط شبکه 
سی ان ان نیز نشان می دهد بیشتر آمریکایی ها اعتقاد 
دارند کشورشان کاری در مبارزه با داعش انجام نداده 
دولت  فعلی  سیاست  از  آمریکا  مردم  بیشتر  و  است 

آمریکا در برخورد با گروههای افراطی رضایت ندارند.
 

مردم ایران در انتظار دیدن نتایج برجام

بااشاره  اشپیگل  مجله  با  گفتگو  در  ایران  وزیرخارجه 
در  ایران  مردم  که  داشت  اظهار  ای  توافق هسته  به 
انتظار دیدن نتایج این توافق هستند. ظریف در گفتگو 
با اشپیگل افزود: توافق نامه هسته ای در  صورتی پایدار 
خواهد ماند که مردم ایران بتوانند نتایج آن را لمس 
کنند، اگر می خواهیم که این توافق در درازمدت پایدار 
بماند،  باید در این رابطه سرمایه گذاری شود، زیرا روشن 

است که مردم ایران می خواهند نتایج آن را ببینند.

جناب آقای مهندس آسمانی مقدم
 مدیر کل محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی 

جناب آقای مهندس تنها 
معاون محترم عمران روستایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی خراسان جنوبی

جناب آقای مهندس گل محمدی 
مدیر محترم بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند

جناب آقای مهندس نیازی
 معاون محترم فنی و اجرایی بنیاد مسکن انقالب اسالمی شهرستان بیرجند 

جناب آقای مهندس مرادپور     ناظر پروژه
بدینوسیله صمیمانه ترین مراتب تقدیر و تشکر خود را از یکایک شما عزیزان و همکاران گرامی تان 
در خصوص شروع اجرای طرح هادی و سنگ فرش معابر روستای مولید تقدیم می داریم،توفیق 

دهیاری و شورای اسالمی روستای مولیدروزافزون برای شما بزرگواران آرزومندیم. آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی صنعتی فوت و فن کویر گستر )سهامی خاص( به شماره ثبت 
4176 و شناسه ملی 10360056204 به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ 95/1/21 تصمیمات ذیل 

اتخاذ شد:
1- خانم معصومه مقیسه به شماره ملی 0049503121 به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد امین لطفی به شماره ملی 
0651641020 به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حمید لطفی به شماره ملی 0077921984 به سمت عضو اصلی هیئت 
مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. 2- آقای حمید لطفی به شماره ملی 0077921984 به عنوان مدیرعامل به مدت دو 
سال انتخاب گردید و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای آقای حمید لطفی )مدیرعامل( و خانم معصومه مقیسه 
)رئیس هیئت مدیره( همراه با مهر شرکت معتبر می باشد و اوراق عادی و اداری با امضای آقای حمید لطفی )مدیرعامل( همراه 
با مهر شرکت معتبر می باشد. با ثبت این مستند تصمیمات تعیین دارندگان حق امضا، تعیین سمت مدیران انتخاب شده توسط 

متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

حمل  اثاثیه منزل 
با خاور مسقف و کارگر ماهر

09159639065 - علی آبادی   
 ضمنا کارگر تنها نیز داریم

 گچ کاری و گچ بری پذیرفته می شود 
به قیمت مناسب در اسرع وقت )شهر- روستا(

09159658659
مناقصه های عمومی یک مرحله ای شماره ۹14- ۹۵ ، ۹1۵- ۹۵ ، ۹1۶- ۹۵ ، ۹17- ۹۵ ، ۹18- ۹۵

شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی در نظر دارد مناقصه هایی با موضوعات ذیل را برگزار نماید:
مناقصه شماره : 95-914

به جهت پروژه هایشرح
 ISNO 14427-2 خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله های پلی اتیلن در دعوت نامه 

ذکر شده است

بهدان شهرستان بیرجند ، پسوج شهرستان بیرجند، ماخونیک 
شهرستان سربیشه، آهنگران شهرستان زیرکوه، زول شهرستان 

قاین، فخرود شهرستان درمیان
مبلغ برآورد: 9/454/054/640 ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
473/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست  مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-915
به جهت پروژه هایشرح

خرید لوله پلی اتیلن بر اساس استاندارد 
 ISNO 14427-2

توجه: مشخصات کامل لوله های پلی اتیلن 
در دعوت نامه ذکر شده است

چرمه شهرستان سرایان، پسوج )مزار هنبل و چهکند روشناوند( شهرستان 
بیرجند ، القار شهرستان بیرجند، شاخن شهرستان بیرجند، فندخت شهرستان 

زیرکوه، فتح آباد شهرستان فردوس، امین آباد شهرستان سربیشه 
حصارسنگی شهرستان بیرجند

مبلغ برآورد: 7/804/554/240  ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
391/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-916
به جهت پروژه شرح

BSEN 10224 خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و کونیک دار بر اساس استانداردهای 
 ASTM  A 53  ،ISRI 3765        توجه: مشخصات کامل لوله های گالوانیزه در دعوت نامه ذکر شده است

کالته مال 
شهرستان رمیان

مبلغ برآورد: 11/224/440/000  ریال  تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
562/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-917

به جهت پروژه شرح
خرید لوله فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده و 

 ASTM  A 53 و ISRI 3765 کونیک دار بر اساس استاندارد
توجه: مشخصات کامل لوله های گالوانیزه در دعوت نامه ذکر 

شده است

القار شهرستان بیرجند، بهدان شهرستان بیرجند، فتح آباد 
شهرستان فردوس، قدمگاه شهرستان نهبندان، زول شهرستان 

قاین، پسوج شهرستان بیرجند، فخرود شهرستان درمیان، چرمه 
شهرستان سرایان

مبلغ برآورد: 12/332/029/680 ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
617/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

مناقصه شماره : 95-918
به جهت پروژه شرح

 خرید لوله جی آر پی بر اساس استاندارد ISIRI – 10729 ،10730 و
 AWWA   c950 توجه: مشخصات کامل لوله های جی آر پی در دعوت نامه 

ذکر شده است

کالته مال شهرستان درمیان، خوشاب شهرستان 
سربیشه ، فندخت شهرستان زیرکوه

مبلغ برآورد: 18/843/540/000  ریال   تضمین شرکت در فرآیند ارجاع کار: ضمانت نامه معتبر ترجیحا ضمانت نامه بانکی به مبلغ 
943/000/000 ریال به مدت حداقل 3 ماه و قابل تمدید، ضمنا چک بین بانکی و شخصی قابل قبول نیست    مدت تحویل: یک ماه

 مهلت دریافت اسناد مناقصه: از 95/1/28 تا پایان وقت اداری 95/2/1 - حداقل پیشنهادات دریافتی برای بازگشایی پاکت ها 2 مورد 
 می باشد. محل دریافت اسناد مناقصه: سایت شرکت به آدرس www.ABFAR-KJ.ir و یا وب سایت پایگاه ملی اطالع رسانی مناقصات
 به آدرس http://iets.mporg.ir - فرآیند انتخاب فروشندگان بر اساس: قیمت مناسب پیشنهادی - آخرین مهلت تسلیم پیشنهادها: تا 

پایان وقت اداری 95/2/17 می باشد - زمان تشکیل جلسه قرائت پیشنهادها: 95/2/19 ساعت 9 صبح در محل سالن جلسات شرکت 
 محل تحویل: محل تحویل کلیه لوله های مورد مناقصه انبار شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی واقع در شهرستان بیرجند 
می باشد. تبصره 1: بازرسی لوله های پلی اتیلن و جی آر پی سطح یک و لوله های فوالدی درزدار و بدون درز گالوانیزه شده سطح دو 

می باشد و همچنین هزینه تست کاالهای مذکور و اقامت و ایاب و ذهاب بازرس به عهده فروشنده کاال خواهد بود. تبصره 2: استفاده از 
مصالح و تولیدات داخلی استان در اولولیت قرار دارد. این شرکت در رد یا قبول پیشنهادات برابر قوانین و مقررات مربوطه مختار می باشد 

برای کسب اطالعات بیشتر از شرایط شرکت در مناقصه به وب سایت شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی و یا پایگاه ملی 
 اطالع رسانی مناقصات مراجعه و یا با شماره 8- 32214752-056 اداره امور حقوقی و قراردادها تماس حاصل فرمایید.

                                                                                    روابط عمومی شرکت آب و فاضالب روستایی خراسان جنوبی

سقف کاذب ، کناف  
پارکت ، کف پوش 

PVC
 09151630741 

رحیمی
بیست متری سوم 

 روبروی حج و زیارت

آگهی تغییرات شرکت خدمات فنی صنعتی فوت و فن کویر گستر )سهامی خاص( به شماره ثبت 4176 و شناسه ملی 
10360056204 به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ 95/1/21 تصمیمات ذیل اتخاذ شد:

آقای حمید لطفی به شماره ملی 0077921984 و خانم معصومه مقیسه به شماره ملی 0049503121 و آقای محمد امین لطفی به شماره ملی 
0651641020 به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. خانم فاطمه انزلی به شماره ملی 0653157991 به عنوان 
بازرس اصلی و خانم فاطمه چاجی به شماره ملی 0640343090 به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه 
کثیراالنتشار آوای خراسان جنوبی جهت درج آگهی های شرکت انتخاب گردید. با ثبت این مستند تصمیمات انتخاب روزنامه کثیراالنتشار، انتخاب بازرس، 
انتخاب مدیران انتخاب شده توسط متقاضی در سوابق الکترونیک شخصیت حقوقی مرقوم ثبت و در پایگاه آگهی های سازمان ثبت قابل دسترس می باشد.

اداره کل ثبت اسناد و امالک استان خراسان جنوبی- مرجع ثبت شرکت ها و موسسات غیرتجاری بیرجند

مناقصه های شماره ۹۵/۵ - ۹۵/4

شماره 
مناقصه

مبلغ تضمین موضوع مناقصه
شرکت در مناقصه

نصب و راه اندازی و آزمایش تحویل سیستم های 95/4
سوئیچ، سیستم های دسترسی و اجرای گراند 

طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

52/000/000 ریال

اجرای فیبر نوری مسیر بیرجند- خور به طول تقریبی 95/5
78 کیلومتر طبق شرایط منضم به طرح قرارداد

152/000/000 ریال

شرط تهیه اسناد: کلیه شرکت های واجد شرایط با واریز مبلغ 200/000 ریال برای هر مناقصه به 
حساب سیبا شماره 0106034398001 بانک ملی می توانند در مناقصه شرکت نمایند.

مهلت تهیه اسناد: از تاریخ 95/1/31 تا پایان وقت اداری 95/2/12  تحویل اسناد: پایان وقت اداری 
95/2/22    بازگشایی پاکت ها: 95/2/26

تضمین : تضمین شرکت در مناقصه بایستی به صورت ضمانت نامه بانکی و یا چک بانکی تضمینی و 
یا واریز نقدی به حساب سیبا بانک ملی به شماره 0106034398001 به نام مخابرات خراسان جنوبی 

باشد.
محل تهیه اسناد: بیرجند - بلوار پاسداران - میدان جانبازان- شرکت مخابرات خراسان جنوبی- اتاق 

شماره 124    تلفن تماس:32424000-056  فاکس: 056-32424004 
شرکت مخابرات خراسان جنوبی

آگهی ابالغ اجرائیه قرارداد بانکی

بدینوسیله به خانم مریم خدابخشی هفشجانی فرزند فتح اله با کد ملی 4622649187 به نشانی بیرجند انقالب 1 و 
آقای ولی اله عبدالهی فرزند غالم با کد ملی 0652593429 به آدرس بیرجند خیابان رجائی 6 پالک 22 به عنوان ضامنین ابالغ 
می شود که اداره حقوقی بانک تجارت مدیریت شعب خراسان جنوبی به استناد قرارداد بانکی شماره 1391/6/7-91/3200021 
جهت وصول مبلغ 24/853/919 ریال طلب خویش بدین شرح : مبلغ 21/410/874 ریال بابت اصل و مبلغ 3/443/045 ریال 
خسارات تاخیر تا روز درخواست 94/12/22 به انضمام جریمه دیرکرد تا روز وصول موضوع بدهی خانم زهرا رسول زاده تقاضای 
صدور اجرائیه بر علیه متعهد و ضامنین فوق الذکر را نموده که پرونده ای تحت کالسه 9400724 در این خصوص نزد اداره اجرای 
اسناد رسمی بیرجند تشکیل شده است نظر به اینکه بر طبق گزارش مورخ 95/1/7 مامور ابالغ آدرس شما شناسایی نگردیده و 
امکان ابالغ اوراق اجرائیه در آدرسهای فوق وفق میسر نبوده و بستانکار آدرس دقیقی از شما معرفی ننموده است لذا بنا به تقاضای 
بستانکار و بر طبق ماده 18 آئین نامه اجرا مفاد اجرائیه فقط یک مرتبه در یکی از روزنامه های کثیراالنتشار محلی آگهی می شود 
و مستفاد از ماده مذکور عملیات اجرایی ظرف 10 روز از تاریخ انتشار این آگهی که تاریخ ابالغ محسوب است بر علیه شما ادامه 
یافته و چنانچه ظرف مهلت مذکور نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام ننمایید، مورد وثیقه مندرج در سند رهنی فوق با تقاضای 

بستانکار ارزیابی و از طریق مزایده فروخته و از حاصل فروش آن طلب بستانکار و حقوق دولتی استیفای خواهد شد.
تاریخ انتشار: 95/1/31
غالمرضا دادی- رئیس اداره اجرای اسناد رسمی بیرجند



پیام شما
تلفن : 32224582 - نمابر : 32234583

سامانه پیام کوتاه : 3000272424

سالم آوا، از آقای فرماندار بابت نظارت بر چهارشنبه 
بازار و تاکید ایشون بر ممنوع بودن فروش موادغذایی 

در چهارشنبه بازار تشکر ویژه دارم.
915...803
پیرو پیام دوستمون باید بگم اگه واقعا میشه به این 
اعالم  رو  نفری  هزار  یازده  آزمون  یه  نتایج  سرعت 
کرد به گمونم سازمان سنجش داره در مورد کنکور 
اجتماعی  تامین  بده  بعد  به  این  از  کم کاری میکنه 

بیرجند تا نتایج ظرف چهار روز بیاد.
915...496
آوا لطفا چاپ کن. در جواب دوستی که پیام داده بود 
رو  اراضی موسوی  ثبت قول سند زدن  اداره  رئیس 
قبل از سال داده بود عرض کنم اون موقع نزدیک 

انتخابات بود. ما عادت کردیم به این وعده ها.
936...256
من بعنوان یک ورزشکار از مسئوالن ورزش وجوانان 
ورزش  تیم  اینکه  به  توجه  با  داشتم؛  سوال  استان 
باستانی تنها تیم راه یافته به لیگ برتر در استان بود 
و  دادند  می  تشکیل  بومیان  را  آن  اعضای  همه  که 
مهمتر اینکه مقتدرانه توانستند نایب قهرمان لیگ 94 
چه  جوانان  و  ورزش  محترم  مسئولین  شوند.  کشور 
اقدامی برای تشویق و پیشرفت این تیم انجام داده اند؟
915...354
باغ رستوران های منطقه گردشگری بند امیرشاه که 
محلی برای تفریح مردم و جوانان بود، مدتیه تعطیل 
شده. چرا مسئوالن نمیذارن بیرجند پیشرفت کنه و 
هر جایی که بخواد آباد بشه رو میبندن؟ جواب کسبه 
در  رستوارن  باغ  همه  این  بده؟  باید  کی  رو  اونجا 
که  ایران هست  دیگر شهرهای  و  شاندیز  و  طرقبه 
هر روز برای بهتر شدن آن مناطق تالش بیشتری 
هم می شه که به یه منبع درآمد خوب برای جوانان 
هم تبدیل شده و مسافران استقبال زیادی می کنند 

ولی در بیرجند...
915...117
از شهرداری تقاضا داریم نسبت به آسفالت پیاده رو 
و  مدرس  مثل  شهر  مناطق  برخی  در  ها  خیابان  و 

سجادشهر و غفاری اقدام کند. با تشکر
915...283
با سالم . باز هم شهرستان خوسف سومین شهرستان 
وسیع خراسان جنوبی مورد تبعیض قرار گرفت و با 
تعلق  آن  به  آمبوالنس  یک  فقط  بیمارستان  نبود 
در  آمبوالنس  فرسودگی  با  هم  قبل  چندی  گرفت 
دهستان خور باعث شد که جوانی در روستای حامی 

جانش را از دست بدهد.
915...008
هر روز یه پیغام در مورد روشنایی بلوار الهیه چهکند 
در آوا درج میشه مسئوالن اگه صالح می دونید اقدام 

کنید. با تشکر
937...417
خواستم از مسئوالن پارک توحید تشکر کنم بخاطر 
اگه  خداقوت  پارک  این  های  سرویس  نظافت 
حوضچه های آبم تمیز بشه عالیه اجرتون با خدا که 

اینقدر وظیفه شناسین.
910...324
از رئیس محترم اداره ورزش و جوانان بپرسین که آیا 
را مشاهده  تجهیزات  در هیچ رشته ورزشی کسری 

نکردند که بودجه را برگشت دادند؟!!
915...021
نهادینه  جای  به  رانندگی  و  راهنمایی  ماموران  چرا 
کردن فرهنگ صحیح رانندگی کردن با تذکر به جا 
فقط در استان ما با اعمال جریمه آن را انجام می دهند
915...121
چرا برای ساخت یک منزل باید به چندین ارگان و 

سازمان پول پرداخت کنیم؟
915...154
و  سخت  قوانین  با  است  شهری  بیرجند  شهر  چرا 
سنگین و به دور از شادی و برپایی جشن که دل ها 

همه گرفته و روحیه ها کسل است؟ 
915...148
بهتر است در استخدامی ها بیشتر از آقایان استفاده 
دلیلی  خود  این  و  هستند  خانواده  آور  نان  که  شود 
باال  پسران  و  دختران  بین  در  ازدواج  که سن  است 

رفته است.
915...624
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نمایشگاهمعرفیمشاغلخراسانجنوبیبرگزارمیشود
رئیس اداره مشاوره اداره کل آموزش و پرورش خراسان جنوبی از برگزاری نمایشگاه استانی معرفی مشاغل در این استان خبر داد و گفت: این نمایشگاه 

از دوشنبه 6 اردیبهشت ماه امسال به مدت چهار روز در محل نمایشگاه بین المللی بیرجند برگزار می شود.به گزارش فارس، زهرا فرازی، همچنین با بیان اینکه 
کتاب اطلس مشاغل بومی خراسان جنوبی در حال چاپ است، گفت: این کتاب فرصت آشنایی دانش آموزان برای معرفی مشاغل را فراهم می کند.

درحالی درهای دو اثر تاریخی شوکت آباد و ارگ بهارستان 
موضوع  که  مانده  بسته  صدساله  چند  قدمت  با  بیرجند 
واگذاری و تغییر کاربری این بناها سال هاست قرار است 

کلید قفل های بسته این بناها شود.
و  هزار  یک  داشتن  با  جنوبی  خراسان  مهر،  گزارش  به 
300 اثر تاریخی یکی از استان های تاریخی شرق کشور 
فهرست  در  آن  تاریخی  اثر   700 حدود  تاکنون  که  بوده 
آثار ملی به ثبت رسیده است.کاروان سراها، باغ ها، عمارت 
های حکومتی به جا مانده از تاریخ، آرامگاه ها، آب انبارها 
در  که  است  تاریخی  آثار  جمله  از  تاریخی  خانه های  و 

شهرها و روستاهای استان پراکنده شده است.
بسیاری از این آثار طی گذشت از اعصار و قرون تاریخی در 
برابر حوادث طبیعی و برف و باران کمر خم کرده و برخی 
سازمان  گذشته  سنوات  طول  در  پابرجاست،  هنوز  دیگر 
میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری تا حدودی برای 
نگهداری و مرمت این آثار اقدام کرده است، اما با این  وجود 
بسیاری از این بناها با وجود همه شکوه و عظمت تاریخی 
خود دیگر به فراموشی سپرده  شده اند و امروز شاهد ویرانی 

بسیاری از این بناها در گوشه و کنار استانمان هستیم.
در خراسان جنوبی بسیاری از آثار تاریخی منحصربه فرد  
در حالی در غربت و تنهایی به سر می برند که با واگذاری 
تغییر  و  متخصص  خصوصی  بخش  به دستان  بناها  این 
کاربری آنها  قفل های این مجموعه ها باز شده و می توان 
شاهد احیا مجدد این بناها بود، برنامه ای که سال هاست 
قرار است قفل بسته برخی از بناهای تاریخی شهرمان را 
باز کند اما با وجود گذشت چند سال هنوز هم در پیچ و 

خم خصوصی سازی باقی مانده است.

قفل های بسته باغ شوکت آباد 
در پیچ و خم خصوصی سازی

یکی از این بناهای تاریخی که چند سالی است موضوع 
و  باغ  است  مطرح  خصوصی  بخش  به  آن  واگذاری 
عمارت شوکت آباد بوده که هنوز هم گویا خصوصی سازی 

نتوانسته قفل های بسته این بنا را باز کند.
باغ و عمارت شوکت آباد باغی است که دوره قاجاریه در 
همچون  مصالحی  با  اسماعیل خان  امیر  حکمرانی  زمان 
سنگ  و  گچ  کاهگل،  گل،  مالت  خام،  خشت  آجر، 
ساخته شده و در سال 1316 هجری قمری چهار سهم از 
آن وقف امور خیریه شد و باقی سهام این باغ و عمارت 

توسط امیرمحمد ابراهیم خان مشهور به شوکت الملک در 
اسالمی  انقالب  پیروزی  از  پس  شد.  وقف   1320 سال 
این مجموعه تاریخی در اختیار دانشگاه بیرجند و میراث 
فرهنگی قرار گرفت و از سال 1387 این باغ توسط اداره 
باغ زیبا و عظیم  امور خیریه احیاء شد.این  اوقاف و  کل 
جلوه ای ویژه به روستایی که با نام همین مجموعه به نام 
شوکت آباد نام گذاری شده، می دهد و در طول سال افراد 
به سوی خود جلب می کند  رفع خستگی  برای  را  زیادی 
باغ  بزرگ ترین  به عنوان  آن  از  که  تاریخی  اثر  این  اما 
تاریخی خراسان جنوبی و شاید ایران یاد می شود اکنون 
بین شاخه های خشک خود نفس می کشد و از حدود دو 

سال قبل درب آن به روی گردشگران بسته شده است.
امور خیریه خراسان  و  اوقاف  به گفته گرایلی، مدیرکل 
جنوبی مجموعه باغ و عمارت شوکت آباد برای احیاء نیاز 
به چندین میلیارد تومان اعتبار دارد و در این راستا باید 

سرمایه گذار جذب شود.
 شاید به همین دلیل بود که این اثر تاریخی چند سالی 
اما واگذاری این  در اختیار بخش خصوصی قرار گرفت 
بنا به سرمایه گذار غیرمتخصص سبب وارد آمدن آسیب 
در  که  اوقاف شد  با  اختالف  ایجاد  و  باغ  به  زیاد  های 
نهایت این اختالفات سبب بسته شدن و بالتکلیفی دو 
به  آن  واگذاری  موضوع  هم  هنوز  و  شده  بنا  این  ساله 

سرمایه گذار جدید به نتیجه نهایی نرسیده است.

اعالم آمادگی چند سرمایه گذار برای بازگشایی 
قفل های باغ شوکت آباد

اشاره  با  جنوبی  خراسان  خیریه  امور  و  اوقاف  مدیرکل 
به آخرین وضعیت واگذاری این بنا به بخش خصوصی 
می گوید: بعد از مشکلی که با سرمایه گذار قبلی به وجود 
آمد، مجموعه به دو سرمایه گذار دیگر واگذار شد که به 

دلیل اختالف بین آن ها موضوع منتفی شد.
در  اینکه  بیان  با  گرایلی  طاهر  محمد  حجت االسالم 
بنا  این  در  سرمایه گذاری  برای  نفر  چند  نیز  حاضر  حال 
این  حاضر  حال  در  داشت:  بیان  کرده اند،  آمادگی  اعالم 
سرمایه گذاران در حال ارائه طرح های خود و بررسی پروژه 
هستند که بعد از بررسی، تفاهم نامه با آن ها بسته می شود.

۵۰ میلیون تومان از اعتبارات مرمت 
باغ شوکت آباد تخصیص یافت

فرهنگی  میراث  کل  اداره  تاریخی  های  باغ  مدیر 
از  برخی  مالک  اینکه  به  اشاره  با  نیز  جنوبی  خراسان 
در  نیز  برخی  و  خصوصی  بخش  تاریخی  های  باغ 
مالک ها  اگر  کرد:  اظهار  دارد،  قرار  سازمان ها  اختیار 
فرهنگی  میراث  سازمان  به  بهره برداری  و  مرمت  برای 
و  داده  انجام  را  الزم  همکاری  آن ها  با  ما  کنند   مراجعه 
محمد  می کنیم.  معرفی  را  مناسب  کاربردی  های  طرح 
جنتی فر با بیان اینکه تاکنون باغ تاریخی رحیم آباد، اکبریه 
و امیرآباد تغییر کاربری شده و از آن استفاده می شود، بیان 
داشت: طرح های مرمت و احیای باغ بهلگرد و شوکت آباد 
نیز در حال اجرا است.وی با اشاره به اینکه کار مرمت و 
احیای باغ شوکت آباد با همکاری میراث فرهنگی و اوقاف 
انجام است، عنوان داشت: تاکنون مرمت بخش  در حال 
های اساسی انجام شده و بخشی از حصار کشی باغ و ... 
باقی مانده که به دلیل کمبود اعتبار طوالنی شده است.وی 

ادامه داد: مرمت کامل باغ اعم از مرمت سازه، ساختمان ها، 
دو  بر  بالغ  محوطه سازی  و  باغ  های  خیابان  باغ،  مرمت 
میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد که در حال حاضر 50 میلیون 

تومان آن تخصیص یافته است.

اختصاص ۱.۲ میلیارد تومان اعتبار برای احیا 
و مرمت باغ های تاریخی استان

جنتی فر از شناسایی 119 باغ تاریخی در استان خبر داد 
آثار  فهرست  در  باغ ها  این  از  مورد  تاکنون 25  افزود:  و 
ملی کشور به ثبت رسیده است. به گفته وی امسال برای 
احیا و مرمت باغ های تاریخی استان یک میلیارد و 200 
میلیون تومان اعتبار در نظر گرفته شده که تاکنون 280 

میلیون تومان آن تخصیص یافته است.

ارگ بهارستان در آستانه پیوستن 
به دفتر تاریخ

ارگ بهارستان نیز یکی دیگر از بناهای تاریخی با قدمت 230 
ساله شهرمان بوده که سال هاست در کانون بی توجهی قرار 

گرفته و دوره خزان را طی می کند.
متأسفانه سال ها قبل از شناسایی و ثبت در فهرست آثار ملی، 
بخش گسترده ای از این بنا توسط نهادهای مختلف دولتی و 
نیمه دولتی مجزا شده و آنچه از این باغ باشکوه باقی مانده 
جرات  به  است.  مخروبه  فضایی  و  ویران  نیمه  کوشکی 
می توان گفت بیش از 90 درصد این بنای تاریخی به طور 
کلی تخریب شده و در آستانه پیوستن به دفتر تاریخ است 
تا آیندگان تنها نامی از آن را به عنوان یکی از آثار تاریخی 
در کتاب ها بخوانند.این بنا که در حال حاضر در اختیار بنیاد 
مستضعفان قرار دارد سال هاست بین میراث فرهنگی و بنیاد 
پاسکاری می شود و دو سازمان متولی تقصیر عدم اجرای 
برنامه ها و رسیدگی به این ارگ را گردن یکدیگر می اندازند.

موضوع مرمت و احیای بنا و واگذاری آن به شهرداری برای 
ایجاد مجتمع فرهنگی گردشگری یکی از طرح هایی بوده که 
سال هاست مسئوالن متولی از آن سخن می گویند اما گویا 

این طرح نیز هنوز راه به جایی نبرده است.

هنوز واگذاری ارگ بهارستان به شهرداری 
انجام نشده است

این  در  جنوبی  خراسان  مستضعفان  بنیاد  مدیرکل 
بهارستان  ارگ  واگذاری  هنوز  اینکه  بیان  با  در   ارتباط 
به شهرداری انجام نشده است، بیان کرد: ابتدا باید این 
بنا مرمت شود که متأسفانه اآلن مخروبه شده و چیزی 
از آن باقی نمانده که مرمت شود. حسن خسروی با بیان 
است،  کرده  فراهم  را  بنا  واگذاری  شرایط  بنیاد  اینکه 
مجوز  و  انجام شده  کار  مقدمات  حاضر  حال  در  گفت: 
واگذاری از تهران نیز گرفته  شده و تنها باید شهرداری 

وارد قرارداد شود.
مدیر پایگاه بافت تاریخی بیرجند نیز با بیان اینکه مالک 
اصلی بنا بنیاد مستضعفان بوده و هنوز موضوع واگذاری 
برای  اقدام عملی  هنوز  کرد:  اظهار  است،  بالتکلیف  آن 

واگذاری بنا انجام نشده است.

مرمت ارگ بهارستان نیازمند
 یک میلیارد اعتبار

با  گذشته  سال  تابستان  در  اینکه  بیان  با  نصرآبادی 
اتمام  با  که  شد  مرمت  بنا  از  مقداری  اعتبار  تخصیص 
بر  بالغ  داشت:  بیان  شد،  متوقف  نیز  مرمت  کار  اعتبار 
هزینه  بنا  این  مرمت  و  احیا  برای  تومان  میلیون   45
شده است اما تا بهره برداری کامل بنا حدود یک میلیارد 

تومان اعتبار نیاز دارد.
ورود  و  تاریخی  بناهای  کاربری  تغییر  با  ارتباط  در  وی 
نیز گفت: خیلی  بناها  این  احیای  برای  بخش خصوصی 
از بناهای تاریخی بیرجند دارای مالک خصوصی بوده و 
برخی نیز در اختیار سازمان های دیگر قرار دارد که میراث 

فرهنگی نمی تواند برای آن تصمیم گیری کند.
از  بسیاری  حاضر  حال  در  این  وجود  با  داد:  ادامه  وی 
بناهای تاریخی بیرجند تغییر کاربری شده به عنوان مثال 
صنایع دستی،  خانه  به  تبدیل  پردلی  تاریخی  خانه 
بیرجند،  فرهنگی  میراث  دفتر  به  قدیم  پست  ساختمان 
خانه تاریخی به موزه مردم شناسی، باغ رحیم آباد به خانه 

صنایع دستی تغییر یافته است.
متولی  به عنوان  فرهنگی  میراث  است  مسلم  که  آنچه 
این  حفظ  و  احیا  به  قادر  به تنهایی  تاریخی  بناهای 
خصوصی  بخش  ورود  می رسد  نظر  به  و  نیست  بناها 
حدودی تا  می تواند  تاریخی  بناهای  کاربری  تغییر   و 
قفل های بسته بناهای تاریخی را به روی گردشگران باز کند.

نامهربانیبابناهایتاریخیخراسانجنوبی؛

قفل خصوصی سازی »بهارستان و شوکت آباد« باز نشد

   

موسسه صندوق احیاء و بهره برداری از اماکن تاریخی و فرهنگی در نظر دارد:
به منظور احیاء و ایجاد کاربري فرهنگی، اقامتی، پذیرایی بنای تاریخی خانه شریف 
واقع دراستان خراسان جنوبی- بیرجند خیابان حکیم نزاری به مساحت حدود 1420 
متر مربع، برای مدت 15 سال )12 ماه اجرای عملیات تکمیلي مرمت و آماده سازي 
احیاء ، 14 سال بهره برداری) با مبلغ پایه اجاره بهای ماهیانه مبلغ 10/000/000 ریال 
)ضریب افزایش ساالنه مطابق آخرین شاخص تورم اعالمی بانک مرکزی محاسبه و 
اعمال خواهد شد( طبق مشخصات مندرج در اسناد مزایده از طریق مزایده عمومي 
دو مرحله اي به صورت قرارداد سرمایه گذاری و واگذاری حق بهره برداری واگذار نماید.
اشخاصی که صالحیت هاي الزم را از نظر کمیته فني و بازرگاني دارا بوده  و باالترین 

مبلغ اجاره بها را پیشنهاد نموده باشند به عنوان برنده مزایده شناخته خواهند شد.
    برآوردهزینهاجرایعملياتتكميليمرمتوآمادهسازياحياءبنای

تاریخیمذکورمبلغ5/000/000/000ریالمیباشد 
دوره عملیات تکمیلي مرمت و آماده سازي احیاء مشمول پرداخت اجاره بها نمی باشد. 
برنده مزایده می تواند در دوره عملیات تکمیلي مرمت و آماده سازي احیاء با شرایط 

مندرج در متن قرارداد و با تایید و موافقت صندوق احیاء از بخشهای تکمیل شده، 
بهره برداری و از منافع آن استفاده نماید. 

لذا از کلیه واجدین صالحیت و درخواست کنندگان دعوت مي شود حداکثر ظرف 
دبیرخانه  از  را  مزایده  اسناد  تاریخ 95/2/11  تا  آگهي  نشر  تاریخ  از  مدت10روز 
کمیسیون مزایده صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان نظامیه 
کوچه شهید حسن اصالت- بن بست پنجم- پالک 21- تلفن 33913795-021 یا 
پایگاه اینترنتي صندوق احیاء و یا پایگاه ملي اطالع رساني مناقصات دریافت نمایند. 
متقاضیان جهت دریافت اسناد مزایده مي بایست نماینده خود را کتباً به دبیرخانه 

مذکور معرفي نمایند.
1- شرکت کنندگان در مزایده باید ظرف مدت 10 روز از تاریخ پایان مهلت دریافت 
اسناد، حداکثر تا پایان ساعت 19 روز سه شنبه مورخ 95/2/21 مدارک مربوطه را 

تکمیل و تحویل دبیرخانه نموده و رسید دریافت نمایند.
تاریخ گشایش پاکت الف و ب روز چهارشنبه مورخ 95/2/22 راس ساعت 11 در 
محل دفتر مرکزی صندوق احیاء به نشاني تهران- میدان بهارستان- خیابان نظامیه

کوچه شهید حسن اصالت- بن بست پنجم- پالک 21 خواهد بود.

حضور شرکت کنندگان و یا نمایندگان تام االختیار آنها با 
 ارائه معرفي نامه در جلسه گشایش پیشنهادها اختیاری است.

2-به پیشنهادات فاقد امضا، مشروط، مخدوش، ناقص و 
پیشنهاداتي که پس از تاریخ 95/2/21 واصل گردد، مطلقاً 

ترتیب اثر داده نمی شود.
به صورت  فقط  ریال  مبلغ 100/000/000  به  مزایده«  در  »تضمین شرکت   -3
ضمانت نامه بانکي و یا پرداخت نقدي به حساب شماره 37506/60 بانک مرکزي 
تحت عنوان تمرکز وجوه سپرده جاري صندوق احیاء و بهره برداري از بناها و اماکن 
تاریخي و فرهنگي قابل واریز خواهد بود. مدت اعتبار ضمانت نامه بانکي تضمین 
شرکت در مزایده مي بایست با مدت اعتبار پیشنهادها )3ماه( برابر باشد. پیشنهادهایی 
که برای مدت کمتری اعتبار داشته باشند، رد خواهند شد به پیشنهادهای فاقد 
سپرده، سپرده های مخدوش، سپرده های کمتر از میزان مقرر، چک های شخصی و 

نظایر آنها ترتیب اثر داده نخواهد شد. 
4- شرکت در مزایده و دادن پیشنهاد تحت هیچ شرایطي حقي براي شرکت کننده 
ایجاد نخواهد کرد و صندوق احیاء در رد یا قبول یک یا کلیه پیشنهادات مختار است.

5- هزینه درج آگهی در روزنامه از برنده مزایده اخذ خواهد شد.
6- سایر جزئیات و اطالعات در اسناد مزایده درج شده است.                                                               

www .chre.ir : اطالعات بیشتر در سایت

آگهي مزايده عمومي شماره  95/143
» سرمايه گذاری و واگذاری حق بهره برداری از بنای تاريخی خانه شريف«
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بارش تگرگ به بزرگی توپ  بیسبال در آمریکا 
ایلنا - بارش تگرگ بزرگتر از توپ بیسبال در یکی از شهرهای شمال ایالت تگزاس آمریکا به نام وایلی خسارات زیادی به خودروها وارد کرد 
و باعث تعطیلی مدارس این شهر شد. این بارش تگرگ همچنین باعث متوقف شدن خودروها و راه بندان های سنگین در جاده ها نیز شده است. 
همچنین با مجروح شدن عده ای از شهروندان، آمبوالنس ها کار انتقال مجروحان به بیمارستان ها را انجام دادند.

آشپزی 

طرز تهیه »مرغ شکم پُر«
برای سفره ایرانی 

شمال  خطه  لذیذ  غذاهای  از  یکی  پر  شکم  مرغ 
مجلسی  و  شیک  بسیار  غذایی  که  است   کشور 

می باشد.   
یک  پیاز:  عدد،  یک   :) بهتره  باشه  جوجه   ( مرغ 
گشنیز   ( معطر   سبزی  حبه،  دو  سیر:  بزرگ،  عدد 
چوچاق  شمال  مخصوص  سبزی  البته  جعفری  یا 

می باشد( : ۲ قاشق غذاخوری، گردو : نصف لیوان،    
به   : فلفل  و  نمک  غذاخوری،   قاشق  دو   : انار  رب 

میزان نیاز،  الو و زرشک : به دلخواه. 
طرز تهیه مرغ شکم پر : ابتدا درون ماهیتابه روغن 
می ریزیم و پیاز و سیر خرد شده را داخل ماهیتابه 
دهیم،  می  تف  شوند  نرم  که  جایی  تا  و  ریزیم  می 
سپس سبزی معطر را اضافه می کنیم و می گذاریم 

تا سبزی ها سرخ شوند. 
و  نمک  و  کرده  دم  زعفران  و  انار  و رب  ها  گردو   
اضافه  را  زرشک  و  آلو  دلخواه  صورت  در  و   فلفل 
روی  از  سپس  و  دهیم  می  تف  کمی  و  کنیم  می 
حرارت بر می داریم. حال مرغ را تمیز می کنیم و 
شکم مرغ را به خوبی تخلیه می کنیم و مواد را به 
خوبی درون شکم مرغ جا می دهیم. حال با کمک 
سوزن و نخ دندان شکم مرغ را به خوبی می دوزیم 
و روی مرغ را به مخلوط آبلیمو و رب انار و روغن 
را  مرغ  و  کنیم  می  آغشته  فلفل  و  نمک  و  زیتون 
درون ظرف مورد نظر می گذاریم و یک لیوان آب 

هم درون ظرف می ریزیم. 
حال مرغ را به مدت ۱ یا ۲ ساعت درون فر با درجه 
کنید  و سعی  بگذارید  سانتیگراد  درجه   ۱۸۰ حرارت 
بر  انار  رب  و  آبلیمو  مخلوط  مواد  از  دقیقه   ۱۵ هر 
روی مرغ بمالید و بهتره در اواسط کار مقداری کره 
روی مرغ بمالیم تا مرغ خشک نشود. پس از پخت 
نخ ها از مرغ جدا کنید و مرغ را در ظرف مورد نظر 

بگذارید و تزیین کنید و نوش جان کنید.

دکوراسیون

از تأثیرگذاری ابزار شعر تا تعجب زن کوبایی از حقوق زن در اسالم

طراحی شگفت انگیز اتاق بازی کودک

همیشه ایده های زیادی برای طراحی اتاق بازی کودک 
وجود دارد صرف نظر از اینکه هزینه های طراحی چقدر 
خواهد شد باید برای بازی کودکان اتاقی در نظر گرفته 
شود که فقط مخصوص آن ها باشد، ممکن است مانند 
بسیاری از خانه ها اتاق بازی و اتاق خواب کودک یکی 
باشد که در این صورت در طراحی اتاق بازی کودک باید 
مکانی برای خواب و استراحت او نیز تدارک دیده شود. 
در این مطلب شما را با طراحی شگفت انگیز و زیبای اتاق 
بازی کودک آشنا می سازیم که در آن از ایده های بکر و 
زیبایی برای ایجاد محیطی شاداب و پر انرژی و در عین 

حال ایمن استفاده شده است.

تماشای ایده های زیبای به کار رفته در طراحی اتاق 
بازی کودک برای بسیاری از ما جذاب و دوست داشتنی 
است اما حتما روش طراحی اتاقی بی نظیر با هزینه کم 
و یا فضای محدود نیز ذهن شما را به خود مشغول کرده 
دادن  قرار  از  که هدف  بگویم  بگذارید صادقانه  است. 
تصاویر این طراحی، شگفت زده کردن و یا طراحی اتاق 
بازی مشابه در منزل شما نیست. هدف ما بخشیدن ایده 
ها و الگوهایی برای طراحی های متفاوت برای اتاق بازی 
کودکان است اینکه بدانیم کودک ما چه نیازهایی در اتاق 
بازی خود دارد و ایجاد بستری با انرژی و شاداب و نیز 
ایمن برای اتاق کودک چگونه صورت می گیرد. در این 
طراحی ضمن استفاده از ایده های نو و ایجاد محیطی 
شاداب، حفظ ایمنی نیز تا حد زیادی در دستور کار قرار 
گرفته است. رنگ صورتی رنگ اصلی مورد استفاده در 
این طراحی است که به خوبی با سایر عناصر ترکیب 
شده، استفاده از یک درخت داخلی، چراغ هایی به شکل 
گل، ایجاد قفسه و نیز طراحی پله برای تخت، محیطی 

شگفت انگیز و پر انرژی را به وجود آورده است. 

شاید برای خیلی ها که تازه وارد عرصه تبلیغ شده اند این 
سوال مطرح باشد که چگونه می توان یک کار فرهنگی 
و تبلیغی تأثیرگذار داشت. چه موانعی باعث می شود که 

آنچه می گوییم تأثیر واقعی خود را نگذارد.
ایکنا - به نظر می رسد برای یافتن پاسخ این سؤاالت 
یکی از بهترین راه ها این است که از تجربیات کسانی 
انجام  تبلیغی  کار  است  سال ها  که  کنیم  استفاده 
از  دارند.  آشنایی  راه  شیرینی  و  تلخی  با  و  می دهند 
این جهت به سراغ چند نفر از کارشناسان عرصه تبلیغ 
از  درس آموز  اتفاق  یک  که  خواستیم  آنها  از  و  رفتیم 

روزهای تبلیغشان بگویند. 
و  فلسفه  گروه  مدیر  شهاب،  هادی  حجت االسالم 
گفت:  باره  این  در  بیرجند  دانشگاه  اسالمی  معارف 
آقای  یک  ترمینال  در  قبل  سال  چند  هست  خاطرم 
احوال  و  سالم  من  با  گرمی  به  که  دیدم  را  روحانی 
متوجه شدم  و جواب  از سؤال  بعد  که  پرسی می کرد 
یکی از شاگردان ۱۰ سال پیشم در مدرسه علمیه بود.

تأثیر ابزار شعر در تبلیغ

وی اظهار کرد: از او پرسیدم آیا از آن زمان و دورانی که 
دانشجو و طلبه من بوده چیز خاصی هم به خاطر داری 
یا نه که او جواب داد استاد شعرهایی را که سر کالس 
پیش  سال   ۱۰ از  و  دارم  یاد  به  هنوز  را  می خواندید 
تاکنون از یاد نبرده ام و چند بیتی از آن اشعار را خواند.

بیرجند  دانشگاه  اسالمی  معارف  و  فلسفه  گروه  مدیر 
دریافتم  و  بود  جالب  بسیار  برایم  نکته  این  کرد:  بیان 
شاید سخنان رسمی که سر کالس می گوییم از ذهن 
دانشجو و طلبه برود ولی وقتی برای تبیین یک مفهوم 
ذهن  در  ابد  تا  می کنیم  استفاده  شعر  چون  ابزاری  از 
باقی می ماند. شهاب یادآور شد: رفتارهای فردی هم در 
خاطر دانشجویان و طالب می ماند، معموال کسانی که 
رفتار صمیمانه تری با آنها داشته ام این رفتارها در ذهن 

و یادشان می ماند .
نهاد  دفتر  مسئول  اکبری مطلق،  جواد  حجت االسالم 
نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی 
در این باره گفت: یکی از خاطرات دوران تبلیغم مربوط 
به سال ۸۰ بود که به یکی از مناطق محروم در منطقه 

زیر کوه قائن رفتیم.

خاطره ای از شادی کودکان محروم

وی اظهار کرد: محرومیت آن منطقه به قدری زیاد بود 
که من نتوانستم مدت زیادی را در آنجا بمانم بعد از مدتی 
برگشتم و دوباره برای تبلیغ به آن منطقه محروم رفتم. 
تبلیغ آنجا بودم، رفتم  یادم می آید روز آخری که برای 
برای بچه های نیازمند و چند نفر از خانم هایی که آن ایام 

تبلیغ همکاری داشتند هدیه بخرم.
مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور 
خراسان جنوبی بیان کرد: یادم می آید کفش فروش نیز 
خودش تخفیف داد و حتی چند جفت کفش رایگان نیز 

داد و برخی دیگر از خیرین نیز کمک کردند و من با این 
تخفیف ها و کمک ها توانستم با ۷۰ هزار تومان ۴۵ جفت 

کفش، دو شانه تخم مرغ و یک مرغ بخرم!.
اکبری مطلق ادامه داد: برایم بسیار جالب بود روزی که 
بودند و می گفتند  را دادم بچه ها بسیار خوشحال  هدایا 
باید  است.  زندگیشان  روزهای  بهترین  از  یکی  روز  آن 
در بحث های تبلیغی کودکان را فراموش نکنیم چرا که 

همین کودکان بهترین یاوران دین در آینده اند.
وی افزود: خاطره دیگرم مربوط به سفرم به کشور کوبا در 
ماه رمضان ۹۱ است که برای تبلیغ رفتم. خانمی در ابتدا ما 
را تروریست خواند اما من حدود ۲۰ دقیقه برای او صحبت 

کردم و از اسالم و حقوق و جایگاه زن در دین گفتم.

تعجب یک زن کوبایی از حقوق زن در اسالم

مسئول دفتر نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه پیام نور 
خراسان جنوبی گفت: آن زن بعد از شنیدن این سخنان 
بسیار تعجب کرد و بیان کرد مگر این چیزهایی که شما 
می شود؟  ممکن  است،  اسالم  در  زن  حقوق  می گویید 
اکبری  مطلق اظهار کرد: آن زن با تعجب بیان می کرد 
زنش  زندگی  هزینه  بعد  و  کند  کار  مرد  می شود  مگر 
و  باشد  خانه  در  فقط  قدیس  مانند یک  زن  و  بدهد  را 
ممکن  این  باشد.  نداشته  خانه  کار  برای  وظیفه ای هم 
نیست؟. وی ادامه داد: بعد برای آن خانم توضیح دادم 

چرا همین گونه در اسالم بیان شده و او بعد با ناراحتی 
مطرح کرد اما در کشور ما اینگونه نیست که مردها هزینه 
زندگی ما را تأمین کند، با ما ازدواج می کند و بعد از لذت 
جویی و... ما و فرزندانی که از آنها داریم را رها می کنند.

پیام  نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه  مسئول دفتر نهاد 
نور خراسان جنوبی یادآور شد: حقیقتاً ما ایرانی ها در آب 
هستیم اما گاهی سراغ آب را می گیریم. ای کاش قدر 

جایگاهی را که داریم بیشتر بدانیم.
حجت االسالم علیرضا حسینی، امام جمعه درمیان در 
این زمینه گفت: در سال ۸۰ به دعوت انجمن اسالمی 
رفتم  شیراز  به  تبلیغ  برای  فارس  استان  دانشجویان 
برنامه  و  آنجا سخنرانی  در  محرم  ۵ـ۶  تا  بود  قرار  و 

دانشجویان  از  اتوبوس  چند  بعد همراه  و  باشم  داشته 
به مشهد برویم.

سختی یک تبلیغ

وی اظهار کرد: تا روز ۶ اقامت ارتباط من با دانشجویان 
داشتم  خاطر  در  که  تأثیرگذاری  و  بود  رسمی  بسیار 
بودم  غصه دار  بسیار  جهت  این  از  و  نمی شد  محقق 
پشیمان  بودم  پذیرفته  را  دعوت  این  اینکه  از  حتی  و 
شدم. امام جمعه درمیان بیان کرد: حتی در مدت زمان 
۲۵ ساعته مسیر شیراز به مشهد هم همین گونه بود و 
با  روحانی  یک  شکل  و  رسمی  قالب های  در  رفتارها 
دیگر اقشار بود که حقیقتًا بسیار اذیت می شدم. حسینی 
باید  گفتم  خودم  با  محرم   ۸ شب  اینکه  تا  داد:  ادامه 
نقش  اینکه  از  و  بزنم  کنار  را  رسمی  پرده های  این 
فاصله  بگیرم چون  فاصله  کنم  بازی  برایشان  علمایی 
خودم  با  نداشتم  دانشجویان  آن  با  هم  زیادی  سنی 
می گفتم مگر با دوستان طلبه ات چگونه رفتار می کنی؟ 
همین قدر رسمی با آنها صحبت می کنی؟. وی افزود: 
وقتی این تصمیم را گرفتم شرایط بسیار متفاوت شد و 
سخنرانی ها و صحبت هایم چون صمیمانه و خودمانی 
در  اصال  که  جوان هایی  و  گذاشت  را  خود  تأثیر  شد 
و حتی  نبودند اشک می ریختند  و مذهب  دین  فضای 
بسیاری شان از شدت گریه به حالت غش افتاده بودند.

رفتارهای  گروی  در  روحانی  یک  محبوبیت 
صمیمانه او با مردم است

برایم  خاطره  این  داد:  ادامه  درمیان  جمعه  امام 
ساده  مردم  با  باید  روحانی  باشد  یادم  که  شد  درسی 
جدای  را  خود  نیست  شایسته  و  کند  رفتار  صمیمی  و 
برسند  نتیجه  این  به  باید  هم  مردم  و  بداند  مردم  از 
اینکه  تنها  و  هستند  خودشان  مثل  هم  روحانیت  که 
اگر  شد:  یادآور  حسینی  است.  دینی  امور  تخصصشان 
یزدی  راشد  حجت االسالم  چون  مردم شخصیت هایی 
و یا حجت االسالم قرائتی را بسیار دوست می دارند به 
خاطر این است که آنها بسیار با مردم ساده و صمیمی 
رسمی  و  خشک  قالب های  از  و  می گویند   سخن 

فاصله گرفته اند.

یک خاطره از ایام تبلیغ؛

دیدنی ها

مینی دوچرخه آلمانی! )عکس( 

با تخفیف ویژه قیرگونی
محالتی - بین توحید و مدرس
09153619297  

ایزوگـــام
 مصطفی هریوندی

09158994086 - 09151104086  رسولی                100 درصد تضمینی

  3 2236030   09151605216

ایزوگام 
سلیمانی

خیابان ارتش - سه راه معلم
 جنب بیمه البرز  

ران
ه ای

 بیم
ت و

ضمان
سال 
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فـرش هامـون
فرصت استثنایی را از دست ندهید
با خرید 24 متر فرش 6 متر فرش 

رایگان دریافت کنید
مطهری 21/1

فروش انواع نهـال 

پیوندی گلدانی

اسالمی   جمهوری  خیابان 
مقابل پارک آزادی - اول خیابان قائم

09151632890 - سبزه بین

با تکنولوژی ضد چروک      
09903189181 /  14 00 3245ما اعتقاد داریم می توانیم بهترین باشیم سفارش رفو پذیرفته می شود

ایزوگــام  شفیعــی
آسفالت  )محوطه و پشت بام( و قیرگونی

 32225494 - 09151630283   صیادشیرازی، مجتمع میرداماد، واحد 98

فروشگـاه خواجـوی
آب شیرین کن خانگی )نقد و اقساط(
نصب و فیلتر رایگان 18 ماه گارانتی

32421633 -09155438760
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کودکی ده ساله که دست چپش در یک حادثه رانندگی 
از بازو قطع شده بود ، برای تعلیم فنون رزمی جودو به 
یک استاد سپرده شد. پدر کودک اصرار داشت استاد از 
فرزندش یک قهرمان جودو بسازد استاد پذیرفت و به 
پدر کودک قول داد که یک سال بعد می تواند فرزندش 
را در مقام قهرمانی کل باشگاه ها ببیند . در طول شش 
ماه استاد فقط روی بدن سازی کودک کار کرد و در 
عرض این شش ماه حتی یک فن جودو را به او تعلیم 
نداد . بعد از 6 ماه خبر رسید که یک ماه بعد مسابقات 
محلی در شهر برگزار می شود . استاد به کودک ده ساله 
فقط یک فن آموزش داد و تا زمان برگزاری مسابقات 
روی آن تک فن کار کرد. سرانجام مسابقات انجام شد 
و کودک توانست در میان اعجاب همگان با آن تک فن 
همه حریفان خود را شکست دهد! سه ماه بعد کودک 
توانست در مسابقات بین باشگاه ها نیز با استفاده از همان 
 تک فن برنده شود و سال بعد نیز در مسابقات کشوری ،
 آن کودک یک دست موفق شد تمام حریفان را زمین 
بزند و به عنوان قهرمان سراسری کشور انتخاب گردد.
وقتی مسابقات به پایان رسید ، در راه بازگشت به منزل، 
 کودک از استاد راز پیروزی اش را پرسید. استاد گفت:
)دلیل پیروزی تو این بود که اواًل به همان یک فن به 
خوبی مسلط بودی ، ثانیاً تنها امیدت همان یک فن بود 
یاد بگیر که در زندگی، از نقاط ضعف خود به عنوان نقاط 

قوت خود استفاده کنی(

تا دوری نزدیک نتوانی بود. اگر همیشه دور بمانی، 
عشق خواهد مرد. اگر همیشه نزدیک بمانی، 

عشق خواهد مرد.

موفقیت از آن کسانی نیست که هرگز دچار ناکامی 
نشده اند، بلکه متعلق به کسانی است که هرگز
 برای ازسرگرفتن مبارزه، بیم و هراسی ندارند.

پرسیدم ازو واسطه  هجران را
گفتا سببی هست بگویم آن را

من چشم توام اگر نبینی چه عجب
من جان توام کسی نبیند جان را

وظیفه باعث می شود تا کارها را به خوبی
 انجام دهی، اما عشق کمک می کند

 تا آن ها را زیبا انجام دهی

دوست داشتن ایمان است و ایمان 
یک روح مطلق است  یک ابدیت

 بی مرز است، که از جنس این عالم نیست

5

حرف های ابریشمی موفقیت

شعر روز 

پلکی احساس

عارفانه روز

یک لحظه مکث کن

نگرش

آیه روز  

اما انسان هنگامی که پروردگارش وی را می آزماید و عزیزش می دارد و نعمت فراوان 
به او می دهد می گوید پروردگارم مرا گرامی داشته است. سوره الفجر، آیه 15

حدیث روز  

انصاف مردم  و  میان خود  و  نمایید  و درستی عمل  به حق  کنید  از ستم خودداری  آراسته سازید  اخالقی  به فضایل  را   خویشتن 
 داشته باشید. امام علی )ع(

سبک زندگی

طراح: نسرین کاری                        

نهم  روز   - انزوا    -1 افقي: 
از   - لوازم  و  اسباب   -2 محرم 
جنس آهن - چهار تازي 3- لگن 
ظرفشویي - پایتخت کامبوج -  ني 
و  کناره   - عرب  مادر    -4 باریک 
حاشیه - عالمت جمع فارسي - زن 
که  زني   - دینداري   -5 گندمگون 
تازه زایمان کرده - مضمون داستان 
6- فریاد مهیب -  فناوري جدید - 
شاعران  کتاب   - معاشرت   -7 پدر 
باریک و دراز -  - میان 8- رشته 
مرکز استان فارس - خانه پشت به 
آفتاب 9- ترش و شیرین-  دهنه 
اسب - از انواع حج 10-  تاراج - 
نزاکت    - آمده  بازار  به  تازه  میوه 
11-  حرف دهان کجي - پشمینه 
پوش - تحریر 12-  بردبار - ناخن 
تولد  جشن  شیریني   - پایان  چهار 
-  هزار کیلو 13-  متکدي - تخته 
رنگ  به   - ریل   زیر  هاي ضخیم 
جابجایي  وسیله    -14 خاکستر 
 - کردن  امیدوار   - سنگین  اجسام 
سوغات روسیه 15-  مثل یکدیگر 

-  شاه بیت

گالري   - گاو  فرزند   -1 عمودي: 

خدا  فرستاده   - نیکوروي   -2
واحد   - جاه   و  مقام   -3 دسي   -
درشت   -4 جرات    - گامبیا  پول 
به تصرف  پر حرفي -  تنومند -  و 
درآوردن -  ضمیر وزني 5- غنچه 
شکفته - انبار پول! - مردگان 6- 
وسعت  - صاف و روشن-  جوانمرد 
7- قسمتي از پا - مجسمه - طرف 
یهود  دین  در  خداوند  نام   -8 چپ 
- خراب و منهدم - باعث و سبب 

9- ستون دین - برعکس-  عقیده 
شامل  نظامي-  یگان  نظر10-   و 
چند گردان - نوا  - ورزش مشت 
زني 11-  فراموشي - از دسرهاي 
  -12 شباهت  پسوند   - غذا  همراه 
نیم ساعت  - درنگ - بوي رطوبت 
- به کمال رسیدن 13-  چرم براق 
- یاران - مرغزار 14-  بیان و تعبیر 
سخن  - قسمتي از دست  تابستان 

15-  اخطار-  نوار چسب
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امروز هر چقدر بخندی و هر چقدر عاشق باشی
از محبت دنیا کم نمیشه پس بخند و عاشق باش

امروز هر چقدر دلها را شاد کنی
کسی به تو خورده نمی گیره پس شادی بخش باش

امروز هر چقدر نفس بکشی
جهان با مشکل کمبود اکسیژن رو به رو نمیشه

پس از اعماق وجودت نفس بکش
امروز هر چقدر آرزو کنی چشمه ی آرزوهات خشک 

نمیشه پس آرزو کن
امروز هر چقدر خدا را صدا کنی خدا خسته نمیشه

پس صدایش کن
او منتظر توست

او منتظر آرزوهایت
خنده هایت
گریه هایت

ستاره شمردن هایت
و عاشق بودن هایت است

امروز، امروز است...

123456789101112131415

مورکلگوگیدیسلا1

اسالدنلاسمیاق2

دنورشوقنسناوا3

رینکاسنخیسای4

یهراگدماسبنس5

دپتکرحنلیتان6

رملدبحاصوراد7

ادوهیولجالتبم8

سلجمتبقارمشا9

کراهناتشرسند10

نچنیدتمازانی11

دربیردیدشاسا12

رتایتناوتههال13

یکباربسفهمیتی14

ههاربانابنادنز15

برخی پژوهشگران با استفاده از یافته هایی که در سطور 
قبل توضیح دادیم، از این ادعا که طلب فزونی شادکامی 
تالشی بی ثمر است، حمایت می کنند خوشبختانه هم 
این واقعیت که شادکامی نوعی سازه ژنتیکی دارد و هم 
سازگار زندگی  مثبت  رویدادهای  با  ما  که  واقعیت   این 
می شویم، هیچ کدام به این معنا نیست که شادتر بودن 
امری غیرممکن است.پژوهش های جدید حاکی از آن اند 
که سطح شادکامی شخص تغییر ناپذیر نیست و شخص می 
تواند با بهره بردن از فعالیت های خودخواسته معین سطح 
شادکامی خود را ارتقا دهد.همانطور که در باال تبیین شد، 
الگوی شادکامی پایدار می گوید که شادکامی سه عنصر 
تشکیل دهنده دارد: »نقطه پایه« که به صورتی ژنتیکی 
تعیین یافته، شرایط زندگی، و فعالیت های آزادی. معنی 
ضمنی الگو این است که درصد باالیی از شادکامی شما 
با فعالیت های دشوار و آگاهی تعیین می یابد، بنابراین، می 

توان »افزایش در شادکامی« را با موفقیت به دست آورد.
نقطه پایه

پایه«  به »نقطه  این کیک سه جزیی  بزرگترین قسمت 
اختصاص دارد. به صورت تحت الفظی به آن نقطه ای گفته 
می شود که سطح شادکامی شخص در آنجا قرار دارد یا 
استوار شده است. انسان ها گرایش دارند دارای سطحی از 
شادکامی باشند که پس از یک اتفاق مهم جذب آن شده 
اند. این نقطه پایه برای بعضی افراد باالتر از دیگران است. 

به عبارتی دیگر بعضی شادتر از دیگران به دنیا می آیند. از 
طرفی دیگر شما ممکن است با افرادی که معموال غمگین 
هستند آشنا باشید. آنها نیمه خالی لیوان را می بینند و لذت 
بردن از زندگی روزمره را کاری دشوار یافته اند.روانشناسان 
خواهند گفت که این دو مجموعه از افراد نقطه پایه متفاوتی 
در نیک زیستی دارند. سال ها پژوهش در رشته ای به نام 
ژنتیک رفتاری روانشناسان را بر آن داشت نتیجه بگیرند 
که نقطه پایه در شادکامی را ژنتیک تعیین می کند رای 
مثال دوقلوهای همسان در مقدار شادی عمومی شان به 
شدت شبیه هستند، حتی زمانی که هزاران مایل با یکدیگر 
فاصله دارند، اما دوقلوهای غیرهمسان شباهت چشمگیری 
با خواهر و برادر خود ندارند. به دلیل اینکه تالش ارادی 
برای افزایش نقطه پایه شادکامی شما به وسیله تغییر ژن 
به طور متداول غیرممکن است، واضح است که باید در 
جای دیگری به جستجوی کلید افزایش ماندگار شادکامی 

بپردازیم.
شرایط

شاید تعجب کنید وقتی بفهمید کمتر از ده درصد شادکامی 
شرایط،  از  ما  منظور  دارد(.  بستگی  شرایط  به  ها  انسان 
عواملی است که زمینه زندگی شما را شکل می دهد. برای 
مثال اگر می خواستید زندگینامه شخصی خود را بنویسید، 
این زندگینامه شامل مقدار زیادی اطالعات درباره شرایط 
زندگی شما می بود. شامل اطالعات جمعیت شناسانه )مانند 

متغیر  های  موقعیت  شخصی،  تجارب  جنسیت(،  و  سن 
زندگی )مثل تحصیالت، وضعیت مالی(، ظاهر فیزیکی و ...

پژوهشگران مدعی اند که تغییر شرایط زندگی به منظور 
افزایش شادکامی، روشی غیر معتبر است. اگرچه ممکن 
است احساس کنید که اگر بیشتر پول داشتید یا در آب و 
هوای بهتری زندگی می کردید یا ظاهری نیکوتر داشتید، 
شادتر بودید.  دلیل این یافته های دور از انتظار چیست؟ 
دلیل اینکه شادکامی وابستگی زیادی به شرایط زندگی ندارد 
به احتمال زیاد این است که عواملی چون درآمد، زیبایی 
العاده برای سازگار شدن  و موقعیت های زناشویی، فوق 
مستعد می باشند و انسان ها عموما دل مشغول آنها نیستند. 

فعالیت ارادی
این مولفه  چهل درصد شادکامی ما را تشکیل می دهد. 
این بخش از الگوی شادکامی پایدار که فعالیت های ارادی 
انسان ها را می سازد، همان دلیل امیدواری پژوهشگران 
به امکان افزایش »نیک زیستی« ماندگار است. در تعریفی 
آزادتر می توان گفت فعالیت های ارادی اعمال و تمرین 
هایی هستند که شخص برای به کار بردن انتخاب می 
کند. به صورتی خاص تر افکار یا رفتارهایی که نگاه شما 
را در کل به خودتان، زندگی تان و جهان تغییر دهد. یافته 
های روانشناسان نشان می دهد افرادی که با انتخاب خود، 
فعالیت های ارادی معینی را انجام می دهند، در واقع می 
توانند خودشان را به صورتی ماندگار به افرادی شادتر تبدیل 

کنند.این خبر بسیار خوبی است. چرا که می توانید یک 
خروار شادتر باشید. اگر به انجام فعالیت هایی که احتماال 
شادکامی را فراهم می کنند، متعهد شوید. و خوشبختانه رشد 
میزان پژوهش های روانشناسی به ما نشان می دهد که 
کدام نوع از این فعالیت ها بهتر به کار می آیند. بخش های 
بعدی به شرح بعضی فعالیت ها که به نحو کارآمدی افزایش 

ماندگار در شادکامی را فراهم می کنند، اختصاص دارند.
ابراز قدردانی

پرورش قالب ذهنی قدرشناس که می توان آن را نوعی 
تمرکز بر حق شناسی و سپاسگزاری برای موهبت زندگی 
دانست  منتهی به شادکامی ماندگار خواهد شد اما استفاده 
از قدردانی به منظور رسیدن به شادکامی ماندگار به چیزی 
بیشتر از تشکر زبانی نیاز دارد. برای بهره وری از منافع 
قدردانی باید توجه خود را بر روی چیزهای مثبت زندگی 

متمرکز کنید و به راستی از آنها لذت ببرید.
شواهد تجربی

برخی مطالعات جدید نشان می دهند تمرکز بر چیزهای 
مواهب  و  ها  نعمت  »برشمردن  اساسا  زندگی   مثبت 
زندگی« منجر به افزایش سالمت فیزیکی و شادکامی 
می شود در یکی از اولین مطالعات بر روی قدردانی، از 
گروهی از داوطلبان خواسته شد یک بار در هفته و به 
را  هستند  آنها  شکرگزار  که  نعمت  پنج  هفته  ده  مدت 

فهرست کنند.

دالیل خوش بینی: الگوی شادکامی پایدار
همین که امید آمد تا در گوهر وجودم ریشه دواند

همین که لبخند آمد تا مهمان لب هایم شود
همین که آمدی تا زیستن را به من بیاموزی

همه چیز خراب شد
همیشه همین گونه بوده

همین که آمدم تا نو کنم خود را
همه چیز خراب شد

انگار چارقد گل دار جهیزیه مادر بزرگ است که هیچ گاه 
حاضر نشد آن را بو کند...

نوایی

 دست نوشته های شما

داربست ایستـا
اجرای نصب داربست و پیچ رولپالک
09151609715-09151613901 فرج زاده

کلیه لوازم دست دوم منزل شما را نقدا 
خریداریم. با یک تماس اختالف قیمت را 

تجربه کنید.    09158668002

به دو نفر همکار خانم برای 

کار در رستوران نیازمندیم.

32221525
استخدام 4 نفر بازاریاب 

تلفنی خانم با روابط عمومی 
باال ، پورسانت و حقوق ثابت 
در شرکت پخش مواد غذایی 

معتبر
09155619386 
09150069386

32320146 -32320138

شرکت شیوا مشعل صداقت 
مجری طرح گازرسانی به شهر طبس مسینا 

و... برای تکمیل کادر فنی کارگاهی خود 
دعوت به همکاری می نماید.

مسئول ایمنی کارگاهی با مدرک لیسانس 
محیط زیست ، شیمی یا فیزیک

 ترجیحا دوره های HSE را گذرانده باشند 
تراکتور با بیل جلو به صورت
 کارکرد ماهیانه 3 دستگاه 
09132872909 - حسینی 

حمل بار و اثاثیه منزل
 با  کامیونت های  مسقف 

چادردار  و  پتودار 

و کارگرهای ماهر

 09157213571

صالحی منش

به چند نفر بازاریاب )ویزیتور(تلفنی و حضوری 
خانم  و آقا برای کارتبلیغات با پورسانت عالی 

نیازمندیم.   32433548-09152651699

تعدادی نیروی بازاریاب با روابط عمومی باال با مدرک 
تحصیلی حداقل فوق دیپلم و نیروی طراح رشته گرافیک 

برای کار در شرکت تبلیغاتی نیازمندیم.
32420301 -09151613680  

خدمات فنی ارغوانی
تعمیر و نصب انواع یخچال- فریزر 

لباسشویی - کولر- جاروبرقی و غیره 
شارژ گاز کولر اتومبیل با 6 ماه ضمانت فقط 
60 هزار تومان آدرس: پاسداران 8 پالک 24 

09153618984 - ارغوانی

فرش های دست دوم شما را خریداریم.

32313099 -09151633298

یک واحد آپارتمان با متراژ 75 متر واقع در خیابان 
نارنج برای معاوضه با واحد آپارتمانی در مشهد   
زمان تماس : ساعت 15 به بعد    09370088580

یخچال فریزر ویترینی و فریزر صندوقی 
کوچک و شیر سرد کن فروشگاهی تمیز و سالم 
خریداریم.   09152698693- 09153002359

خرید و فروش انواع آهن آالت مستعمل )ضمنا 
تخریب ساختمان با دستمزد ضایعات پذیرفته می شود( 

09155619620 - 09199416784 حسینی

خریدار انواع آهن آالت مستعمل، مس
 برنج ،آلومینیوم و لوازم منزل آدرس: انقالب 

14 - قطعه سوم جنوبی   09158658156

خریدار منزل ویالیی 
محدوده خیابان معلم، پاسداران 

مدرس وتوحید تا 300 میلیون
09156663381

فروشگـاه الستیـک
 ولیعصـر)عج(

اقساط۱۰ و ۱۲ ماهه ویژه فرهنگیان محترم
۳ قسط برای کلیه کارمندان

* اقساط بدون بهره *
* تخفیف ویژه    *تعویض رایگان 

ارائه دهنده کلیه برندهای ایرانی و خارجی 
درجه یک بیرجند

 بین پاسداران4 و 6    

الستیک مقدم
سود کم + کیفیت خوب + )تعویض، 

باالنس، باد نیتروژن در محل(
بعد از هتل مقدم، نبش جمهوری 2  

جنب پارک آزادی 

مشاور امالک  فدک
خرید و فروش امالک شعبانیه ، نرجس ،  دهلکوه و 

مسکن مهر 32316971  -     09151304064 خسروی

نقاشی  ساختمان
انواع رنگ های روغنی، پالستیک، اکرولیک، 

مولتی کالر، کنیتکس، کناف و....

 با قیمت مناسب  ۰9۱566۳۳۲۳۰- برگی

نصب، تعمیر، سرویس، لوله کشی
انواع کولرهای گازی )اسپیلت( و کولرهای آبی

09155629331 -09195632840

از مالکین زمین های واقع در کنار 
فنی و حرفه ای خواهش می شود 
همه با هم یک درخواست ساخت

 به شهرداری بنویسیم.
09121866725

دوخت انواع مانتو و شلوار، کت دامن
 لباس مجلسی در اسرع وقت

با کیفیت عالی و قیمت مناسب/ زیر نظر اساتید مجرب
32226200

اجرای تخریب ساختمان با ضمانت 
ملک مجاور و خاک برداری با بیل 
مکانیکی    09155625819 - براتی
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کلم ترش یا سبزیجات ترش می تواند راه مبارزه با چربی های بدن و بسیاری از بیماری ها باشد. کلم ترش یا همان سبزیجات ترش خواص 
پروبیوتیک دارد و علت آن فرآیندی است که مزه آن ترش می شود و تخمیر طبیعی آن باعث می شود باکتری های خوبی در دستگاه گوارش بوجود 
آید به همین علت توصیه می شود به منظور بازیابی باکتری های مفید و سالم در روده ها، آن را بعد از فرآیند های درمانی آنتی بیوتیکی مصرف کنید.

با مصرف سبزیجات ترش چربی های اضافی تان را بسوزانید اخبار ورزشی

 تیم های هنرهای رزمی ایران
 بر بام آسیا و اروپا ایستاد

سرپرست تیم ملی کونگ فوی ایران گفت : در دو بخش 
بانوان و آقایان، کاروان ایران توانست با مجموع کسب 
به مقام  برنز  نقره و 7  46 مدال شامل 20 طال، 19 
رضایی،  یابد. غالمرضا  مسابقات دست  این  قهرمانی 
سرپرست تیم ملی کونگ فو و هنر های رزمی ایران با 
اعالم خبر کسب عنوان قهرمانی کشورمان در مسابقات 
تیم  مجموع  در  داشت:  اظهار  گرجستان،  المللی  بین 
بانوان و آقایان ایران، توانست با بدست آوردن 46 مدال 
با 20 طال، 19 نقره و 7 برنز در جایگاه نخست و بر بام 
آسیا و اروپا بایستد. به گزارش روابط عمومی اداره کل 
ورزش و جوانان، رضایی با بیان اینکه کشورمان در این 
مسابقات که با 21 شرکت کننده مرد و 7 نماینده زن از 
24 تا 28 فروردین به مصاف نمایندگان 9 کشور در شهر 
باتومی گرجستان رفته بود، توانست قهرمان شود. رییس 
هیئت کونگ فوی استان بیان داشت: در بخش تکنیک 
حرفه ای باالی 45 سال توانستم گردن آویز طال را 
بدست آورم و در بخش مسابقات نیمه آزاد نیز سوم شوم.

سومین تور دوچرخه سواری »شکست 
شیطان« برگزار می شود

مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان 
گفت: سومین تور دوچرخه سواری به عنوان »شکست 
شیطان« از بیرجند تا مسجد شکر در صحرای طبس 
برگزار می شود. به گزارش خاورستان، عزیزی؛ مسئول 
استان؛  جوانان  و  ورزش  کل  اداره  عمومی  روابط 
اظهارکرد: به مناسبت فرارسیدن سالروز شکست حمله 
امریکا در صحرای طبس؛ سومین  تور دوچرخه  سواری 
با عنوان » شکست شیطان« برگزار می شود. وی افزود: 
این تور دوچرخه سواری از چهارم تا پنجم اردیبهشت؛ 
از مسیر بیرجند تا مسجد شکر در  صحرای طبس و 
به مسافت 400 کیلومتر با شرکت ورزشکاران دوچرخه 
سوار و سه گانه کار بسیجی و دالور برگزار خواهد شد. 
مسئول روابط عمومی اداره کل ورزش و جوانان استان 

یادآور شد: شرکت در این تور  برای  عموم آزاد است.

بانوی ایرانی مدال طال گرفت

آتوسا فرهمند، پومسه رو ایرانی در نخستین روز رقابتهای 
قهرمانی آسیا در فیلیپین مدال طالی رده سنی کمتر از 
پایان  با  ایرنا،  از آن خود کرد. به گزارش  را  40 سال 
رقابت های تکواندو انتخابی المپیک در فیلیپین که طی 
دو روز گذشته انجام شد، رقابت های تکواندو قهرمانی 
آسیا در سه رشته پومسه، تکواندو و پاراتکواندو در دو 
بخش زنان و مردان از امروز آغاز شد. فرهنمد با کسب 
امتیاز 7.86 عنوان قهرمانی را کسب کرد و به مدال طال 
رسید، نماینده کره جنوبی دوم شد و پومسه روهایی از 
ژاپن و هنگ کنگ عنوان سوم مشترك رده سنی زیر 

40 سال را بدست آوردند.

 تصورات غلط رایج درباره
جراحی کاهش وزن

سالمت نیوز: وجود همه  گیری چاقی در سراسر 
جهان و اخباری که درباره تاثیر آن بر دیابت نوع 

2 منتشر شده است، عمل جراحی کاهش وزن 
به موضوعی مورد بحث بدل شده است. در این 
عمل  این  درباره  نادرست  باورهای  برخی  میان 
جراحی وجود دارد که برای رسیدن به واقعیت ها 
در مورد این عمل بیشتر کمک می کند. به یاد 

داشته باشید که عمل جراحی کاهش وزن مانع 
افزایش وزن نیست و فقط مقدار غذایی که معده 
شما می  تواند در خود نگه دارد، را محدود می  کند 
و به پر شدن سریع  تر آن کمک می کند. در عین 
حال، این عمل به شما مجوزی برای خوردن هر 

را نمی  دهد. به عنوان  چیزی که دوست دارید 
مثال بیمارانی که عمل حلقه  گذاری به دور معده 
دارند نمی توانند نان بخورند، چون حجیم بوده و 
می  تواند در معده گیر کند. عالوه بر این بیمارانی 
که بای  پس معده انجام داده  اند، باید در خوردن 

شیرینی  ها مراقب باشند، چون در این افراد مواد به 
قندی سرعت وارد روده کوچک می شوند و منجر 
به دل درد و اسهال می گردند. بسیاری از افرادی 
به جراحی  های کاهش وزن روی می  آورند که 
پرکاری  نظیر  خاص  پزشکی  عوارض  علت  به 
درون  ریز،  غدد  اختالل  شدید  آرتروز  تیروئید، 
روی آوردن به روش  های معمول کاهش وزن 
یعنی رژیم غذایی و ورزش برای  آنها مشکل یا 
ناممکن است. در ضمن به این نکته هم باید اشاره 
کرد افرادی که تصمیم به انجام جراحی کاهش 
وزن می  گیرند، راه آسانی در پیش ندارند و این 
عمل همچنان به طرز باورنکردنی مشکل است. 
این کار نیازمند داشت انضباط و روحیه برای انجام 
یک روش تهاجمی، غلبه بر آن و کنار آمدن با 
دوران نقاهت بعد از آن و سپس انجام ورزش  های 
هوازی به مدت یک ساعت و 4 بار در هفته است.

فواید اعجاب انگیز کیوی

مصرف  الغری  های  رژیم  در  نیوز:  سالمت 
آنجا که 80  از  بسیار توصیه شده است.  کیوی 
درصد از بافت کیوی از آب تشکیل شده، مصرف 
آن نوعی احساس سیری در فرد ایجاد می کند 
تر صورت آسان  روند کاهش وزن  نتیجه  در   و 

و  اکسیدان  آنتی  غنی  منبع  کیوی  گیرد.  می 

ویتامین C است. تقریباً در هر 100 میلی گرم 
موجود   C ویتامین  گرم  میلی  میوه، 98  این  از 
است. کیوی با دارا بودن این میزان از ویتامین 
C، در رده میوه هایی چون پرتقال و لیمو که منبع 
غنی این ویتامین هستند، قرار می گیرد. با مصرف 

روزانه یک کیوی، بیش از 80 درصد از نیاز روزانه 
بدن به این ویتامین برطرف می شود. کیوی با 
آهن  C، جذب  ویتامین  باالی  بودن حجم  دارا 
را در بدن باال می برد و به همین دلیل توصیه 
می شود افراد مبتال به فقر آهن، بیشتر از این 

غوغا بدن  در   C ویتامین  کنند.  استفاده   میوه 
می کند، سیستم ایمنی بدن را تقویت و با فشار 
آلرژی ها و زکام مقابله باال، سرطان ها،   خون 

بدن  های  سلول  به  کیوی  مصرف  کند.  می 
و در  بمانند  تر  تا جوان  را می دهد  امکان  این 

نهایت سالمت بدن به طور کامل حفظ شود. 
کاهش را  عصبی  حاالت  و  استرس   کیوی 

در  موجود   C ویتامین  باالی  حجم  دهد.  می 
آن، از کیوی میوه ای برای مقابله با اضطراب 

و حاالت عصبی ساخته است.

خواص شگفت انگیز » آب برنج«

برنج خوراکی سرشار از ویتامین ها و مواد معدنی 
است که امروزه در تغذیه مردم جایگاه ویژه ای 
پیدا کرده است. اما جالب است بدانید که » آب 
برنج« را نباید دور ریخت زیرا فواید بسیاری برای 
سالمتی دارد. »آب برنج« ماده بسیار مفیدی برای 
پوست و موهاست و به عالوه خواص متعددی 
برای سالمتی دارد. سرشار از ویتامین ها و مواد 
معدنی است و برای درمان اختالالت گوارشی به 
خصوص اسهال و استفراغ عالی است. همچنین 
برای افزایش ترشح شیر مادر نیز توصیه می شود. 
آب برنج منبع غنی از ویتامین های گروه B از 
جمله اسید فولیک، آهن، پتاسیم، روی و منیزیوم 
است. همه این مواد موجود در برنج هنگام طبخ 
سفید  برنج  آب  همچنین  شوند.  می  آب  وارد 
بیشتری  مقدار  حاوی  ای  قهوه  برنج  به  نسبت 
برنج  آب  فواید  جمله  از  است.  ترکیبات  این  از 
تامین انرژی، درمان و پیشگیری از ناراحتی های 
گوارشی، کمک به تنظیم دمای بدن و مؤثر در 
بهبود تحریکات پوستی می باشد. آنتی اکسیدان 
های آب برنج در کنار ویتامین ها و مواد معدنی 
می تواند از پوست در برابر اشعه های خورشید 
پوستی  تحریکات  و  التهابات  با  کند،  محافظت 

مقابله کند و از پیری زودهنگام پیشگیری کند.

فواید اعجاب انگیز کیوی

کشف ۲۱۰ کیلومواد مخدر ازیک خودروی نفت کش

جانشین فرمانده انتظامی خراسان شمالی از کشف 210 کیلوگرم تریاك از یک 
خودروی نفت کش در این استان خبر داد. به گزارش مهر، سرهنگ  احمد 
قرائی در تشریح این خبر گفت: در پی اخبار رسیده مبنی بر اینکه فردی قصد 
انتقال مواد مخدر از مرزهای افغانستان به استان را با خودرو نفت کش دارد، 
موضوع در دستور کار تیم عملیات ویژه پلیس مبارزه با مواد مخدر خراسان 
شمالی قرار گرفت. وی افزود: مأموران با توجه به حساسیت موضوع، کلیه 
محورهای مواصالتی را به صورت غیر محسوس تحت کنترل و مراقبت قرار 
دادند. سرهنگ قرائی گفت: مأموران با مراقبت های شبانه روزی موفق شدند 
راننده یک دستگاه تانکر نفت کش را که با راننده خودروی پراید در جاده های 
مواصالتی استان قرار مالقات داشت، دستگیر کنند. در بازرسی صورت گرفته 
88 بسته تریاك به وزن 210 کیلوگرم که به طرز ماهرانه ای در زیر تانکر خودرو 

نفت کش داخل یک محفظه دست ساز جاسازی شده بود، کشف شد.

کالهبردار 8۰ میلیاردي دستگیر شد

را  اعتماد تجار و کسبه، 80 میلیارد و 850 میلیون ریال  با جلب  فردي که 
در استانهاي تهران، کرمان و سیستان و بلوچستان کالهبرداري کرده بود، در 
زاهدان دستگیر شد. به گزارش ایرنا، سردار حسین رحیمي اظهار داشت: در پي 
دریافت شکایت تعدادي از شهروندان مبني بر اینکه فردي با جلب اعتماد آنان و 
صدور چک هاي بالمحل، مقادیر قابل توجهي از آنان کالهبرداري کرده است، 
بررسي موضوع در دستور کار پلیس آگاهي استان قرار گرفت. کارآگاهان اداره 
مبارزه با جعل و کالهبرداري پلیس آگاهي سیستان وبلوچستان پس از انجام 
بررسي هاي میداني و پایش مداوم اطالعاتي، سر نخ هایي از این کالهبردار 
سابقه دار را به دست آوردند. فرمانده انتظامي سیستان و بلوچستان ادامه داد: 
کارآگاهان پلیس دریافتند که این فرد براي انجام کالهبرداري هاي متعدد در 
شهرستان هاي تهران، بم و زاهدان تردد مي کند، موفق شدند محل اختفاي این 
متهم را در شهر زاهدان شناسایي و او را در یک عملیات غافلگیرانه دستگیر کنند.

دستبرد اینترنتی به حساب همكار

مجرم اینترنتی که با سرقت اطالعات حساب بانکی به حساب همکار خود اقدام به 
برداشت غیر مجاز اینترنتی 20 میلیون ریال کرده بود توسط کارآگاهان پلیس فتا 
اردبیل دستگیر شد. به گزارش مهر، سرهنگ حافظ شریفی گفت: به دنبال مراجعه 
حضوری یکی از شهروندان به پلیس فتا و ارائه شکوائیه ای مبنی بر اینکه از حساب 
بانکی اش 20 میلیون ریال به صورت اینترنتی برداشت شده؛ بررسی موضوع در 
دستور کار کارآگاهان پلیس فتا قرار گرفت. با بررسی های صورت گرفته مشخص 
شد این سرقت از طریق اطالعات سیم کارت مربوط به تلفن همراه شاکی و به 
صورت خرید شارژ و انتقال وجه صورت گرفته، که با پیگیری موضوع ردپای یکی 
از همکاران شاکی به عنوان سارق اینترنتی شناسایی و دستگیر شد. وی با اشاره 
به اینکه مجرم اینترنتی در ابتدای بازجویی ها از موضوع سرقت اظهار بی اطالعی 
می کرد؛ گفت: با ارائه دالیل و مستندات قانونی مجرم به سرقت اینترنتی از حساب 

همکار خود اعتراف و پس از تکمیل پرونده تحویل مقام قضائی شد.

 جنون سرعت خودروي زانتیا را
 روانه پارکینگ کرد 

فرمانده انتظامي شهرستان قاین از توقیف یک دستگاه خودروي 
سواري زانتیا که با سرعت غیر مجاز 191کیلومتر در حرکت بود 
خبر داد. به گزارش خبرنگار پایگاه خبري پلیس، سرهنگ علیرضا 
امیرآبادي زاده در تشریح این خبر گفت: روز گذشته تیم کنترل 
سرعت پلیس راه قاین هنگام کنترل خودروهاي عبوري در محور 
»گناباد-قاین«یک دستگاه سواري زانتیا که باسرعت191 کیلومتر 
در حال حرکت بود را مشاهده و بالفاصله آن را متوقف کردند. 
وي، گفت: به علت ارتکاب تخلفات حادثه ساز »سرعت و سبقت 
غیر مجاز و انجام حرکات نمایشي« خودروي مذکور توقیف و 15 
نمره منفي در سوابق گواهینامه راننده خاطي ثبت شد که پس از 

اعمال قانون خودرو روانه پارکینگ شد.

ایـزوگام رهبـردار 
فروش قیر -  چتایی )قیرگونی(
32317903 - 09153638047
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نصب و تعمیر انواع لباسشویی و کولر آبی در منزل
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آغاز فروش اقساطی ۱۰ ماهه 
لپ تاپ و رایانه خانگی )بدون پیش پرداخت(     
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خریدار یخچال ویترینی و مغازه ای دست دوم
 و ضایعاتی شما       ۰935۲۱9۲7۱6  - حسینی



 حدود ۱۰۰ درصد جمعیت استان
 از نعمت برق برخوردار شدند 

برق  نیروی  توزیع  مدیرعامل  شرکاء  ابراهیم  تسنیم: 
درصد  به ۱۰۰  قریب  اینکه  بیان  با  جنوبی  خراسان 
جمعیت استان از نعمت برق برخوردار شده اند، گفت: 
برق  تأمین  و  رسانی  برق  در کشور جشن  زودی  به 

روستاهای باالی ۱۰ خانوار اجرا می شود. 

ویزیت بیماران در کاروان نورآوران سالمت

صدا و سیما - با گذشت ۱۰ روز از استقرار کاروان 
نورآوران سالمت کشور در شهرستان درمیان، هزار 

و۱8 بیمار نیازمند، رایگان ویزیت شدند.

۱۳۲ هزار دانش آموز در مسابقات 
قرآن و عترت استان شرکت کردند

مهر- موسوی نژاد معاون فرهنگی و پرورشی آموزش 
و پرورش استان از شرکت ۱۳۲ هزار دانش آموز در 
سی و چهارمین دوره مسابقات قرآن و عترت در سال 

تحصیلی جاری خبر داد.

پروژه های ایستگاه راه آهن بشرویه
  ۴۰ درصد پیشرفت دارد 

تسنیم- اقبالی مدیرکل راه آهن شرق از پیشرفت ۴۰ 
درصدی پروژه های ایستگاه راه آهن بشرویه خبر داد 
و گفت: این پروژه شامل احداث نمازخانه، سرویس 
بهداشتی، سالن مسافری و تطویل سکوی ایستگاه 

راه آهن بشرویه است.

احداث مرکز رفاهي فرهنگیان درمیان 
در مرکز استان پیگیري مي شود

درمیان  پرورش  و  آموزش  مدیر  فر  مهران  ایرنا- 
گفت: پیگیر احداث مرکز رفاهي براي فرهنگیان این 

شهرستان در مرکز خراسان جنوبي هستیم. 

مرکز بهداشتی درمانی شهر دیهوک 
شبانه روزی شد  

فارس- فرماندار طبس از تخصیص ۲۰۰ میلیون تومان 
برای دانشکده پرستاری این شهرستان خبر داد و گفت: 

مرکز بهداشتی درمانی شهر دیهوک شبانه روزی شد.

تکذیب رها سازی گرگ های پالک دار
 در خراسان جنوبی

رها  هرگونه  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
سازی گرگ آن هم پالک دار را توسط این اداره کل 
و سازمان حفاظت محیط زیست کشور تکذیب کرد.

آرامنش گفت: افراد فرصت طلب اقدام به شایعه پراکنی 
می نمایند که با ناشران اخبار کذب برخورد خواهد شد. 
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تسنیم - مدیرکل آموزش و پرورش خراسان جنوبی با بیان اینکه باید ۷۰ درصد دانش آموزان به سمت رشته های فنی حرفه ای و کاردانش 
سوق داده شوند، گفت: در هفته بزرگداشت معلم 8۵ معلم در خراسان جنوبی تقدیر می شوند. المعی همچنین با اشاره به برگزاری جشنواره 

خیران نیک اندیش اظهار کرد: همایش خیران نیک اندیش امسال در ۱۰ اردیبهشت ماه در تهران برگزار می شود.  

 بیش از ۸۰ معلم خراسان جنوبی تقدیر می شوند 

به گزارش روابط عمومي بانک قوامین ، کارکنان بانک قوامین استان روز گذشته همزمان با 
میالد حضرت امام جواد )علیه السالم( با حضور در مرکز انتقال خون بیرجند با هدف ترویج 

فرهنگ اهداي خون ، اهداي زندگي ، خون اهدا کردند. 
مدیریت شعب بانک قوامین خراسان جنوبي گفت : اهداي خون نمادي از مسئولیت پذیري ، 
همدلي و نوع دوستي است. مهدي تراب بیگي افزود : ترویج فرهنگ پسندیده اهداي خون 
در راستاي رفع نیاز بیماران باید در جامعه نهادینه شود. وي با بیان اینکه اهداي خون زکات 
ضامن  دیگر  هاي  انسان  نجات  بر  عالوه  خون  اهداي   : گفت   ، است  تندرستي  و  سالمتي 
بیماران  به  نسبت  ها  نیکي  بهترین  از  را  خون  اهدای  بیگي  تراب  است.  فرد  خود  سالمتي 
این  از  تنها قدرداني  الهي است و اهداي آن  بهترین هدیه  : خون سالم  بیان کرد  دانست و 

نعمت به شمار مي رود.

اهدای خون توسط كاركنان بانك قوامین استان خراسان جنوبي 

استاندار خراسان جنوبی گفت: خراسان جنوبی 
در بخش فرآوری محصوالت معدنی خواستار 
چک  جمهوری  ماشین آالت  از  بهره مندی 
است.به گزارش فارس، وجه ا... خدمتگزار روز 
گذشته در دیدار با معاون وزیر خارجه جمهوری 
چک و هیئت همراه، اظهار کرد: قابلیت ها و 
ظرفیت های فراوانی در خراسان جنوبی وجود 
جمهوری چک  به  را  آنها  می توانیم  که  دارد 
معرفی کنیم.وی با بیان اینکه دولت روحانی 
دنیای  با  خوب  ارتباط  برقراری  به  عالقه مند 
خارج است، تصریح کرد: این مسیر را در استان 

نیز به طور جد دنبال می کنیم.
استاندار با بیان اینکه روابط کاری و اداری بین 
دو کشور نشان می دهد که در برقراری ارتباط 
بین دو کشور کار شده و باید از ظرفیت های 
در  اگر  شد:  یادآور  کنند،  استفاده  یکدیگر 
برقراری این ارتباط مشکلی وجود داشته باشد 

باید برطرف شود تا به نتیجه مطلوب برسد.
وی با اشاره به اینکه باید همه گونه حمایت و 
پشتیبانی از بخش خصوصی به عمل آوریم تا 
بحث هایی که این بخش با بخش خصوصی 
چک و هیئت های تجاری این کشور دارند به 
نتیجه برسد، افزود: در زمینه تولید صنایع دستی، 
محصوالت کشاورزی و معادن خراسان جنوبی 
از امکانات خوبی برخوردار است که جمهوری 
چک در این زمینه ها می تواند با استان همکاری 
مزیت های  به  جنوبی  خراسان  استاندار  کند. 
شد:  یادآور  و  کرد  اشاره  استان  گردشگری 

خراسان جنوبی در حوزه گردشگری امکانات 
گردشگران  میزبان  می تواند  و  دارد  خوبی 
جمهوری چک باشیم.خدمتگزار با بیان اینکه 
اگر ظرفیت های تجاری استان توسط بخش 
جمهوری  تجاری  هیئت های  به  خصوصی 
چک معرفی شود به طور قطع این هیئت ها 
بهتر می توانند از این ظرفیت استان بهره مند 
شوند، گفت: بیش از یک سوم تجارت افغانستان 
صورت  جنوبی  خراسان  مرزهای  طریق  از 
می گیرد که اگر تجار جمهوری چک عالقه مند 
مرزهای  در  آنها  برای  تجارت  امکان  باشند 
خراسان  کرد:  اضافه  دارد.وی  وجود  استان 
جنوبی در بخش فرآوری محصوالت معدنی 

از ماشین آالت جمهوری چک بهره مند شود.
استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه از نظر 
علوم  و  فناوری  حوزه  در  و  دانشگاه ها  وجود 
نوین قابلیت های فراوانی در این استان وجود 
دارد، تصریح کرد: در بین دانشگاه های خراسان 
جنوبی و جمهوری چک می تواند تبادل علمی 

صورت گیرد.
خدمتگزار با اشاره به آمادگی شهرداری بیرجند 
برای برقراری ارتباط با یکی از شهرداری های 
جمهوری چک اشاره کرد و افزود: امید است از 
شرایطی که در حال حاضر در کشور برقراری 
ارتباط با سایر کشورها حاکم شده بتوانیم نهایت 

استفاده را ببریم.
کشور  وزیر صنعت  بین  که  توافقاتی  به  وی 
و  کرد  اشاره  گرفته  جمهوری چک شکل  با 

یادآور شد: امیدواریم بتوانیم در استان نیز این 
توافقاتی که در مرکز کشور صورت گرفته را 
پیاده کنیم و در این زمینه ها با جمهوری چک 
همکاری داشته باشیم. استاندار خراسان جنوبی 
با بیان اینکه تاکنون حدود 9 سفیر خارجی به 
این استان سفر کرده اند، تصریح کرد: در پی 
این سفرها موافقت های خوبی صورت گرفته 
خصوصی  بخش  مراودات  کاربردی  مسیر  تا 
نیز  چک  کشور  با  رابطه  در  تا  شود  تسهیل 
با  ارتباط  در  شود.خدمتگزار  دنبال  مسیر  این 
جذب سرمایه گذاری های خارجی گفت: در این 
زمینه ستادی تشکیل شده و مسائل مربوط به 
سرمایه گذاری های خارجی را پیگیری می کند. 

جمهوری چک به دنبال موافقت نامه 
حمایت از سرمایه گذاری خارجی 

در ایران است

گفت:  چک  جمهوری  خارجه  وزیر  معاون 
دو  بین  مالیاتی  موافقت نامه  حاضر  حال  در 
شده  نهایی  چک  جمهوری  و  ایران  کشور 
از  حمایت  موافقت نامه  دنبال  به  اکنون  و 
تاالپا  مارتین  هستیم.  خارجی  سرمایه گذاری 
اظهار داشت: هدف از سفر و بازدید از خراسان 
جنوبی همکاری های سیاسی با نتایج خوب و 
مراودات مناسب بین شرکت های این استان و 
جمهوری چک است.وی اضافه کرد: با توجه 

به اینکه خراسان جنوبی سومین دروازه تجارت 
افغانستان محسوب می شود از طریق این استان 
می توانیم با افغانستان کار کنیم هر چند کار با 
افغانستان به سبب مسائل امنیتی بسیار سخت 
تجاری  هیئت های  ارتباط  است.وی  دشوار  و 
بین دو کشور را در برقراری ارتباطات تجاری 
بسیار مهم دانست و یادآور شد: جمهوری چک 
تجاری  هیئت های  پذیرای  تا  دارد  آمادگی 
خراسان جنوبی باشد.وی با بیان اینکه در حال 
حاضر موافقت نامه مالیاتی بین دو کشور ایران 
و جمهوری چک نهایی شده است، خاطرنشان 
از  حمایت  موافقت نامه  دنبال  به  اکنون  کرد: 

سرمایه گذاری خارجی هستیم.

خراسان جنوبی آماده بهره مندی از ماشین آالت جمهوری چک برای فرآوری مواد معدنی است

 اختصاص ۱۰۰ میلیون تومان اعتبار به 
آموزش و پرورش خراسان جنوبی 

با  جنوبی  خراسان  استاندار  خدمتگزار  تسنیم- 
مراسم  برگزاری  در  باید  دستگاه ها  همه  اینکه  بیان 
بزرگداشت مقام معلم تالش کنند، گفت: ۱۰۰ میلیون 
تومان به آموزش و پرورش استان اختصاص می دهیم 

تا در بخش های مختلف هزینه کند. 

  ۵۵ پایگاه اورژانس در استان فعال است 

و  حوادث  مدیریت  مرکز  رئیس  دلخروشان  تسنیم- 
فوریت های پزشکی استان با اشاره به اینکه ۵۵ پایگاه 
اورژانس در استان فعالیت دارد، گفت: حدود ۱۱ مجوز 

دیگر برای فعالیت اورژانس در استان باید اخذ شود. 

برگزاری جلسه ستاد اجرایی گرامیداشت 
چهلمین سال تاسیس دانشگاه بیرجند 

گرامیداشت چهلمین  اجرایی  ستاد  جلسه هماهنگی 
سال تاسیس دانشگاه بیرجند برگزار شد. دکتر زمانی 
دبیر ستاد گرامیداشت چهلمین سال تاسیس دانشگاه 
این  تر  باشکوه  برگزاری هرچه  برای  بیرجند، گفت: 

مراسم کمیته های مختلفی تشکیل شده است.

 کاهش ۴۰ درصدی نزوالت جوی در استان
فارس- میرجلیلی مدیرکل مدیریت بحران استان با 
بیان اینکه در سال زراعی جاری بارندگی در استان 
مشابه سال  به مدت  نسبت  با کاهش ۴۰ درصدی 
به کاهش  توجه  با  است، گفت:  بوده  گذشته همراه 
بارندگی ها و تجربه ۱۷ ساله خشکسالی در استان به 
هم استانی ها توصیه می شود تا در مصرف بهینه آب 

برنامه ریزی کرده تا با مشکل جدی مواجه نشویم.

اسکان ۱۵8 هزار نفر در ستادهای اسکان 
نوروزی آموزش و پرورش استان  

فارس- المعی مدیرکل آموزش و پرورش استان با 
ستادهای  اعتبار  کمبود  وجود  با  امسال  اینکه  بیان 
اسکان نوروزی آموزش و پرورش با قوت فعال بود، 
گفت: در نوروز امسال ۱۵8 هزار نفر از فرهنگیان و 

غیرفرهنگیان در این ستادها اسکان داده شدند.

 دامپزشکی در جلوگیری از انتقال بیماری 
ها به حیات وحش خوب اقدام کرده است

گفت:  استان  زیست  محیط  حفاظت  مدیرکل 
دامپزشکی در جلوگیری از انتقال بیماری های واگیر 
دامی به حیات وحش خوب اقدام کرده است.آرامنش، 
افزود: با همکاری و تعامل خوبی که بین دامپزشکی 
و حفاظت محیط زیست وجود دارد کانون و اپیدمی 

از بیماری PPR در جمعیت حیات وحش دیده نشد.

انجام مراقبت فعال بیماری تب برفکی در 
 دام های عشایر کوچ رو سیستان در نهبندان

فارس-راه انجام رئیس شبکه دامپزشکی نهبندان گفت: 
مراقبت فعال تب برفکی عالوه بر واحدهای اپیدمیولوژیک 
صنعتی، نیمه صنعتی و سنتی این شهرستان برای عشایر 

کوچ رو سیستان در حال انجام است.

1- اجاره مدرک مهندسی عمران، مکانیک ، برق و شیمی 
با 3 سال سابقه بیمه تامین اجتماعی

2- استخدام مسئول امور اداری و منشی خانم مسلط به نرم 
افزارهای آفیس و روابط عمومی باال با حداقل 3 سال سابقه کار 
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و 28 شركت  اروپا  اقتصادى  و  تجارى  هيئت سياسى،  نمایندگان  مالیی- 
خصوصى به همت اتاق بازرگانى به استان سفر كرده اند. در این سفر جلسه 
تخصصى بين محسن احتشام، رئيس اتاق بازرگانى استان، شهركى رئيس سازمان 
صنعت و معدن  و ابراهيمى رئيس نمایندگى وزارت امورخارجه در استان و  ایليا 
ماژناک رئيس بخش خارجى اتاق بازرگانى جمهورى چک، آقاى مارتين تالپا، 
معاون وزارت خارجه كشور چک در هتل كوهستان برگزار شد. در این نشست 
محسن احتشام رئيس اتاق بازرگانى استان با اشاره به اهميت بخش خصوصى در 
توسعه كشورها عنوان كرد: بخش خصوصى استان خراسان جنوبى توانایى هاى 

خاصى در زمينه هاى كشاورزى، معدنى و گردشگرى دارد.
وى با اشاره به ویژگى ها و پتانسيل هاى  استان تاكيد كرد: خراسان جنوبى استان 
بکرى در شرق كشور است كه مزیت هاى نسبى معدنى، گردشگرى و كشاورزى 

خاصى دارد.
رئيس اتاق بازرگانى استان خاطرنشان كرد: جمهورى چک بيش از 90 سال است 
كه ارتباط دیرینه اى با ایران دارد و ما در این سفر تمام امکانات سرمایه گذارى را 

براى جمهورى چک فراهم كرده ایم.
احتشام از ظرفيت هاى قوى جمهورى چک در زمينه هاى معدنى و ماشين آالت 
كشاورزى و فرآورده هاى معدنى و دانش فنى آن گفت: جمهورى چک دانش 
فنى قوى در خصوص ماشين آالت معدنى دارد و مى تواند سرمایه گذارى خوبى 

در استان انجام دهد.
وى از قوانين سرمایه گذارى در ایران گفت و تاكيد كرد: شركت هایى كه در استان 
خراسان جنوبى سرمایه گذارى كنند طبق قانون، سرمایه آنان بيمه مى شود و از 

معافيت هاى مالياتى خوبى برخوردار خواهند شد.
احتشام، خراسان جنوبى را بازار هدف 300 ميليون نفرى دانست و خاطرنشان كرد: 
خراسان جنوبى به عنوان بزرگترین مرز  بين افغانستان و ایران محسوب مى شود 
 و بهترین گذرگاه تجارى براى كشورهایى  مانند هند، افغانستان و پاكستان  است.

تسهیالت بانکی  به فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی

مارتين تالپا معاون وزیر خارجه جمهورى چک با بيان اینکه ایران و خراسان 
جنوبى بازار هدف كشور ما است گفت: كارشناسان اقتصادى جمهورى چک به 
مدت یک سال برنامه ریزى كرده اند و بيرجند را براى تعامالت اقتصادى مناسب 

دانستند.
وى همکارى اتاق بازرگانى خراسان جنوبى و اتاق بازرگانى جمهورى چک را 
موفقيت آميز دانست و تاكيد كرد: ما خواستار سرمایه گذارى در خراسان جنوبى و 

تعامالت دو طرفه هستيم.
آقاى ایليا ماژناک رئيس بخش خارجى اتاق بازرگانى جمهورى چک با اشاره به 

قوانين پولى بانکى این كشور گفت: كشور چک در سرمایه گذارى خارجى موفق 
است و پنجمين كشور ثروتمند اروپا محسوب مى شود.

هاى  بانک  و  خارجه  وزارت  جمهورى چک،  سفير  كرد:  تاكيد  ماژناک  ایليا 
داد. خواهند  جنوبى  خراسان  اقتصادى  فعاالن  به  را  خوبى  تسهيالت   چک 

اتاق بازرگانی  به دنبال دانش فنی نوین و فناوری های روز دنیاست 
نه خرید کاالی نهایی

نشستى با حضور وجه ا... خدمتگزار استاندار، محسن احتشام رئيس اتاق بازرگانى 
استان و معاون وزیر امورخارجه و رئيس بخش خارجى اتاق بازرگانى جمهورى 
چک انجام شد كه در این نشست محسن احتشام رئيس اتاق بازرگانى استان 
 این سفر هيئت اقتصادى و تجارى را موفق اعالم كرد و افزود: باید این گونه

هيئت هاى اقتصادى  وتجارى به استان چه از طرف بخش خصوصى و چه دولتى 
دعوت شوند تا ظرفيت هاى استان را به درستى معرفى كنند.

وى از مقامات عالى رتبه جمهورى چک خواستار تبادل دانش فنى شد و تاكيد 
كرد: ما براى سرمایه گذارى هاى دو طرفه آماده همکارى هستيم .

رئيس اتاق بازرگانى استان گفت: اتاق بازرگانى به عنوان سرمایه گذارخصوصى 
خریدار كاالى نهایى نيست بلکه به دنبال دانش نوین و فناورى هاى روز دنياست.

احتشام این هيئت بلند پایه اقتصادى و تجارى را سفير ظرفيت ها و پتانسيل هاى 
ایران و خراسان جنوبى دانست و ادامه داد: این هيئت تجارى مى تواند نگاه منفى 

كه اروپایى ها به ایران دارند را تغيير دهد.
وى با اشاره به صحبت هاى استاندار محترم تاكيد كرد: در جلسه تخصصى كه 
برگذار شد استاندار تضمين سرمایه گذارى خارجى را به هيئت اقتصادى جمهورى 

چک داد.
 

 محورهای نشست تخصصی فعاالن اقتصادی استان و جمهوری چک

الزم به ذكر است كه در حاشيه این مراسم فعاالن اقتصادى استان در حوزه معدن 
و انرژى هاى نوین ميزگردهاى تخصصى با شركت هاى جمهورى چک تشکيل 

دادند و هر یک از ظرفيت ها و پتانسيل هاى خود گفتند.
مقرر شد هر یک از شركت هاى ایرانى و جمهورى چک باهم در ارتباط باشند.

در حاشيه این نشست نماینده بانک ریفيسن جمهورى چک، استان خراسان 
جنوبى را منطقه خوبى براى سرمایه گذارى دانست و افزود: با راه اندازى سوئيفت 

بانک ریفيسن تسهيالت خوبى را به سرمایه گذاران خواهد داد.
در این مراسم موضوعات: ماشين آالت معدنى، موادخام معدنى، فعاليت هاى صنعت 
 آب و گاز، تبادل فناورى هاى نوین صنعتى مورد بحث كارشناسان قرار گرفت.

تسهیالت »چک«ی برای فعاالن اقتصادی استان
رئیس بخش خارجی اتاق بازرگانی چک : بانک های ما تسهیالت خوبی را به فعاالن اقتصادی خراسان جنوبی خواهند داد 

قابل توجه مودیان محترم مالیات بر ارزش افزوده:
امروز آخرین مهلت ارائه الکترونیکی اظهارنامه مالیات بر ارزش افزوده دوره 

روابط عمومی اداره کل امور مالیاتی خراسان جنوبیزمستان 94 از طریق سامانه www.evat.ir می باشد.

عرضه کننده کلیه محصوالت با برترین برندهای ایرانی و خارجی
اقساط  10 ماهه ویژه فرهنگیان )بـدون سـود ، بدون چک و بدون ضامن(

سفارشات و اجرای کابینت آشپزخانه و دکوراسیون داخلی منزل 
) MDF- هایگالس( پذیرفته می شود.
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اکیپ گچ کاری
 ساختمان مهیمنی

دقت ، سرعت ، کیفیت
اجرای طرح های متنوع همراه با نور مخفی 

متناسب با سلیقه شما همشهریان عزیز

09155625328

به فکر کسانی باشید که نه پای آمدن به ادارات را دارند و نه قلم نوشتن و نه زبان گفتن    
امام خمینی )ره(

مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(
و  نقدی  آماده دریافت کمک های  نیازمندان  به  ارائه خدمات حمایتی  با 

غیرنقدی شما نیکوکاران و مردم نوعدوست اعم از کاالهای نو و بهینه بال استفاده مازاد، 
کفارات، زکات، نذورات، انجام کلیه مراسم و مناسک عقیقه فرزندان و نذر قربانی می باشد. 

آدرس: بیرجند- خیابان کارگران- بین کارگر 4 و 6 
 مسجد حضرت صدیقه طاهره )س(تلفن: 09157202129- 32317898

شماره حساب کمک های مردمی نزد بانک صادرات: 0109208054000
  شماره کارت مجازی: 6037691990125627

      مرکز نیکوکاری حضرت صدیقه طاهره )س(










